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Ma Di Wo Do Vr Za Zo
29 30 31 1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11
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26 27 28 29 30 1 2

Juf. Jolanda F. Juf. Sophie Juf. Suzanne v.M.

Juf. Deborah

Prinsjesdag

Eerste schooldag
Deze week 

luizencontrole

Groet en 
ontmoet avond

Inloop ouders
groep 1-2 

08.30u - 08.45u

Start verkoop 
kinderpostzegels

SEP

09
2022



1A Juf Laura ma-di 4C Juf Deborah ma-di-do-vr

Juf Suzanne v.M. do-vr Juf Isabella woe

1B Juf Harma
ma-do-vr (om de 
week) 5A Men Mark ma-di-do-vr

Juf Isabella di-vr (om de week) Juf Petra woe

2A Juf Anniek
ma-di-woe (om de 
week)-vr 5B Men John ma-di-woe-do-vr

Juf Debbie woe (om de week)-do 6A Juf Britt ma-di-woe-vr

2B Juf Evy ma-di-woe-do-vr Juf Cheryl do

3A Juf Corina
ma-di-woe-do-vr (om 
de week) 6B Juf Tamara

ma-di-wo-
do(ochtend)

Juf Isabella vr (om de week) Juf Suzanne F. do(middag)-vr

3B Juf Dory ma-di 7A Juf Cynthia ma-di-woe-do-vr

Juf Jolanda H. woe-do-vr 7B Juf Nienke
 

ma-di-woe

4A Juf Sanne ma-di-woe Juf Jolanda v. D. do-vr

Juf Petra do-vr 8A Juf Evalien ma-di-wo-do-vr

4B Juf Sylvia ma-di-vr 8B Juf Sophie ma-di-woe-do-vr

Juf Monique woe-do

Directeur Juffrouw Mariska

Toegevoegd directielid Meneer Gijs

Interne begeleiders
Juffrouw Dorien (groep 1 t/m 6)
Juffrouw Suzanne (groep 7 t/m 8)

Plusklas groepen 1 t/m 4 Juffrouw Laura

Plusklas groepen 5 t/m 8 Juffrouw Margret

Ondersteuning groepen 1 en 2
Juffrouw Jolanda
Juffrouw Mariëtte

Ondersteuning groep 3 en 4 Meneer Fabian

Ondersteuning groepen 5 en 6 Juffrouw Cheryl

Ondersteuning groepen 7 en 8 Juffrouw Margret

Lio – stagiaire groep 6 Juffrouw Maud

Sportcoach Meneer Melvin

Rondleidingen en intakes Juffrouw Dorien

Administratief medewerker Juffrouw Marga

Conciërge Juffrouw Deka

Leerkracht taalklas volwassenen Juffrouw Saskia

SEO Leerkracht Juf Monique

Groepsindeling leerkrachten

Overige taakverdeling

Welkom op Kbs John F. Kennedy! Een school die alle kinderen kansen biedt. Met persoonlijke aandacht werken we aan de 
ontwikkeling van uw kind. Door het voeren van ontwikkelgesprekken met ouder en kind komen we tot leerdoelen. Naast onderwijs zijn 
er leuke naschoolse activiteiten. Samen zorgen we voor een mooie en leerzame tijd! Meer informatie over onze school vindt u op deze 
kalender, op www.scholenopdekaart.nl, of op de website van onze school, www.johnfkennedy.nl.
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31 1 2 3 4 5 6

Juf. Saskia

Juf. Dorien Juf. Corina

Men. John Juf. Petra Juf. Laura

Ma Di Wo Do Vr Za Zo

Herfstvakantie Herfstvakantie Herfstvakantie Herfstvakantie Herfstvakantie

Alle
 leerlingen vrij

Singelloop

MR vergadering Inloop ouders 
groep 3

08.30u - 08.45u
Dierendag

Start Kinder-
boekenweek

Crea middag Schoolfotograaf
Deze week

ontwikkelgesp.
gr. 3 t/m 8

Einde Kinder-
boekenweek

Deze week 
ontwikkel-

gesprek 
gr. 3 t/m 8

Inloop ouders 
groep 1-2

08.30u - 08.45u

Bosdag gr. 1 en 2 

INOS-studiedag

OKT

10
2022



Schooltijden en vakantieroosters 
Om er voor te zorgen dat we op tijd kunnen beginnen, gaat de deur zowel aan het begin van de ochtend als aan het begin van de 
middag 10 minuten voor de lessen beginnen open. De kinderen hebben dan 10 minuten om naar binnen te lopen. De juf of meneer is 
dan al in de groep aanwezig. We willen de lessen écht om 08.30 uur laten starten. Zorgt u er dus voor dat uw kind op tijd op school is? 
Tien minuten voor de school begint en 10 minuten na schooltijd is er toezicht op het schoolplein. 

Herfstvakantie 24-10-2022 t/m 28-10-2022

Kerstvakantie 26-12-2022 t/m 6-01-2023

Voorjaarsvakantie 20-02-2023 t/m 24-02-2023

Meivakantie (incl. koningsdag) 24-04-2023 t/m 5-05-2023

Juniweekend 16-06-2023 en 19-06-2023

Zomervakantie 17-07-2023 t/m 25-08-2023

Maandag 31 oktober 2022

Dinsdag 6 december 2022

Woensdag 8 februari 2023

Vrijdagmiddag 17 februari 2023

Vrijdag 7 april 2023 (Goede Vrijdag)

Maandag 10 april 2023 
(Tweede Paasdag)

Donderdag 18 en vrijdag 19 mei 2023 
(Hemelvaart)

Maandag 29 mei 2023 
(Tweede Pinksterdag)

Vrijdagmiddag 14 juli 2023 
vanaf 12.00 uur

Groep 1 Groep 2 t/m 8

Maandag
Dinsdag
Donderdag
Vrijdag 

08.30 – 12.00
13.00 – 15.00

08.30 – 12.00
13.00 – 15.00

Woensdag Vrij 08.30 – 12.00

Vakanties Vrije dagen groep 1 t/m 8

Schooltijden



31 1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28 29 30 1 2 3 4

NOV

11
2022

Juf. Mariska

Juf. Evalien

Juf. Tamara Juf. Mariëtte

Men. Melvin

Ma Di Wo Do Vr Za Zo

Deze week 
luizencontrole

Inloop ouders 
groep 3

08.30u - 08.45u

Open dag VO Open dag VO

Open dag VO 

Intocht van 
Sinterklaas

Inloop ouders
groep 1-2 

08.30u - 08.45u

Eerste zondag 
van de Advent



Afmelden bij ziekte
U kunt uw kind telefonisch ziek melden bij onze administratie of via de Parro app bij de leerkracht. 
Wanneer uw kind ziek is, wordt u dringend verzocht dat telefonisch of via de Parro app vóór schooltijd tussen 08.00 uur en 08.30 uur 
mee te delen. Het is zeer vervelend wanneer een leerling om onbekende reden afwezig is. Er kan altijd iets gebeurd zijn.

Verlof
U kunt verlof aanvragen door middel van een formulier, dat verkrijgbaar is bij de administratie. 
U kunt het formulier ook vinden op onze website.

Alle kinderen vanaf 5 jaar zijn leerplichtig. Zij dienen dus tijdens alle gebruikelijke schooltijden op school te zijn. 
Per jaar hebben de kinderen rond de 12 weken vakantie. Het moet mogelijk zijn hierin de gezinsvakantie te plannen. 
Is dit niet mogelijk, door specifieke werkzaamheden, dan kan bij de directeur een schriftelijk verzoek ingediend worden voor 
buitengewoon verlof. U heeft dan wel een verklaring van de werkgever nodig, waarin vermeld staat welke data u in de vakantie 
onmisbaar bent op uw werk.

De leerplichtwet geeft regels voor het verlenen van verlof. In de volgende gevallen kan extra verlof toegekend worden:
• één keer per schooljaar kan ten hoogste tien dagen extra verlof gegeven worden, als de ouders aantoonbaar vanwege hun beroep 

(bijv. in de agrarische sector of in de horeca), niet in de reguliere vakantie weg kunnen. Deze dagen mogen echter niet vallen in de 
eerste twee weken van het schooljaar;

• bij verhuizing: maximaal 1 schooldag;
• voor het bijwonen van een huwelijk in de familie (t/m de 3e graad). Richtlijn voor een huwelijk binnen Nederland: maximaal 1-2 

dagen verlof; huwelijk buiten Nederland: maximaal 5 dagen verlof;
• bij een sterfgeval in de familie. Richtlijn: 1e graad max. 5 schooldagen; 2e graad max. 2 schooldagen; 3e en 4e graad max. 1 

schooldag; in het buitenland: 1e t/m 4e graad max. 5 schooldagen;
• bij een huwelijks- of ambtsjubileum. Richtlijn: max.1 schooldag verlof.

Dit betekent dat geen verlof gegeven kan worden voor:
• een tweede, derde of vierde vakantie;
• op wintersport gaan buiten de schoolvakantie (ook niet eerder om de drukte voor te zijn);
• het bezoeken van een pretpark buiten schoolverband;
• een dag eerder dan de schoolvakantie naar het vakantieadres vertrekken;
• een lang weekend, waarbij de vrijdag of de maandag vrij gevraagd wordt.

Voor meer informatie met betrekking tot de richtlijnen omtrent het aanvragen van extra verlof verwijzen wij u naar de website 
van het Regionaal Bureau Leerplicht West-Brabant: 
https://rblwest-brabant.nl/wp-content/uploads/2022/06/richtlijnen-OM-verlof.pdf 



DEC

12
2021

28 29 30 1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30 31 1

Juf. Margret

Juf. Maud

Ma Di Wo Do Vr Za Zo

Studiedag 
Alle leerlingen 

vrij

Kerstvakantie Kerstvakantie Kerstvakantie Kerstvakantie Kerstvakantie

Tweede zondag 
van de advent

Sinterklaas op 
school

Sinterklaas

MR vergadering Inloop ouders 
groep 3

08.30u - 08.45u
Derde zondag 
van de advent

Winter 
creamiddag

Inloop ouders
groep 1-2 

08.30u - 08.45u
Vierde zondag 
van de advent

Eerste kerstdag

Tweede 
kerstdag

Oudejaarsdag



Huisregels

Om voor iedereen een prettige schoolomgeving te creëren, hebben we als school een aantal ‘huisregels’:

Schoolplein
Bij de inloop en tijdens het uitgaan van de school lopen we met de fiets aan de hand over het schoolplein. 
Ook wordt er dan niet gevoetbald, gestept, geskeelerd of geskateboard op het plein.  

Roken in en bij openbare gebouwen
De John F. Kennedyschool is een openbaar gebouw. Dit houdt in, dat de school en het schoolplein in principe toegankelijk zijn voor 
iedereen en dat daar bepaalde regels van kracht zijn. Een van die regels is, dat er niet gerookt mag worden in het gebouw en op het 
schoolplein. Dit geldt overigens ook bij evenementen, die in schoolverband georganiseerd worden. 
Zoals een sportdag e.d. Ook dan wordt er niet gerookt, waar kinderen bij zijn.

Mobieltjes op school 
Sommige ouders vinden het prettig dat hun kind een mobiel meeneemt naar school. Het idee van bereikbaar zijn stelt ouder en kind 
gerust. Op school aangekomen is het mobieltje niet meer nodig en gaat het mobieltje uit. De leerkracht geeft aan waar deze in de klas 
bewaard wordt. Na schooltijd gaat de mobiel mee en pas buiten de speelplaats weer aan. Gebruik van de mobiel onder schooltijd 
is alleen toegestaan wanneer de leerkracht dit aangeeft. Het mee naar school nemen van een mobiele telefoon is altijd voor eigen 
verantwoordelijkheid.

Kleding 
In de klas is het niet toegestaan een hoofddeksel, zonnebril of capuchon te dragen. Deze kunnen het oogcontact tussen leerkracht en 
leerling, en leerlingen onderling belemmeren. Daarnaast mogen kleiding en sieraden geen aanstootgevende teksten of afbeeldingen 
bevatten.
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2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15
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23 24 25 26 27 28 29

30 31 1 2 3 4 5

Nieuwjaarsdag

Juf. Deka
Juf. Isabella

Juf. Nienke Juf. Britt

Ma Di Wo Do Vr Za Zo

Kerstvakantie Kerstvakantie Kerstvakantie Kerstvakantie Kerstvakantie
Drie koningen

Deze week 
luizencontrole

Inloop ouders 
groep 3

08.30u - 08.45u

Inloop ouders
groep 1-2 

08.30u - 08.45u

MR vergadering

JAN

01
2023



Verkeer

Vervoer door ouders
Het komt regelmatig voor, dat ouders ons helpen door met hun eigen auto kinderen te vervoeren. Wij zijn daar heel blij mee! Om 
kinderen te mogen vervoeren, is het nodig dat de auto minimaal een WA-verzekering met een inzittendenverzekering heeft en dat de 
bestuurder over een geldig rijbewijs beschikt. Daarnaast dienen tijdens het vervoeren alle kinderen in een eigen gordel te zitten.  

Fietsers
Kinderen die buiten de wijk Biesdonk wonen, kunnen met de fiets naar school komen. Het aantal rekken in de fietsenstalling laat niet 
toe dat ook alle kinderen van binnen de wijk met hun fiets komen. Deze kinderen vragen wij daarom zo veel mogelijk te  voet naar 
school te komen.

Kinderen die met de fiets naar school komen, zetten de fietsen in de fietsenrekken. De kinderen zorgen er zelf voor dat de fiets op slot 
staat. De school is niet aansprakelijk voor schade aan of verdwijning van de fiets.

Voor fietsers is de speelplaats toegankelijk via de verschillende poorten, maar bij voorkeur via de poort het dichtste bij de stalling. 
Fietsen op de speelplaats is niet toegestaan. Aan de ouders wordt vriendelijk verzocht de fiets buiten de speelplaats te laten. 

Parkeren
Het komt voor dat kinderen met de auto naar school worden gebracht. We willen u er op attenderen dat er in de Molstraat aan de 
schoolkant een ‘stopverbod’ geldt. Dit is ingesteld om de situatie voor de kinderen overzichtelijk en daarmee veiliger te maken. 
Ouders, die hun kinderen met de auto brengen, dienen dus aan de overkant of ergens anders te parkeren. U kunt hiervoor de diverse 
parkeerterreinen in de omgeving van de school gebruiken. Stopt u toch aan de schoolkant, dan brengt u daarmee nodeloos andere 
kinderen in gevaar. 

BVL
Onze school is een BVL school. BVL staat voor Brabants Verkeersveiligheidslabel. Onze leerlingen krijgen verkeerslessen en er 
zijn verkeersprojecten met praktische oefeningen, zoals het verkeersexamen. De leerlingen van groep 7 doen in het voorjaar het 
verkeersexamen. Dit bestaat uit de landelijke theorieproef en een praktijkexamen in de omgeving van de school. 
Hieraan voorafgaand worden de fietsen gekeurd door de school.
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FEB

02
2023

Ma Di Wo Do Vr Za Zo

Juf. Anniek

Juf. Harma

Studiedag 
Alle leerlingen 

vrij

Vanaf 12.00 uur 
begin Voorjaars-

vakantie

Voorjaars-
vakantie

Voorjaars-
vakantie

Voorjaars-
vakantie

Voorjaars-
vakantie

Voorjaars-
vakantie

Inloop ouders
groep 1-2 

08.30u - 08.45u
Adviesgesprek 

gr. 8

Adviesgesprek 
gr. 8

Adviesgesprek 
gr. 8

Adviesgesprek 
gr. 8

Inloop ouders 
groep 3 

08.30u - 08.45u

Carnaval op 
school

Carnaval

Deze week 
luizencontrole



Sporten

Bewegingsonderwijs
In de groepen 1 en 2 staat bewegingsonderwijs dagelijks op het rooster. We spelen op het schoolplein en in het speellokaal. 
De kleuters hebben voor de lessen in het speellokaal eenvoudige gymschoenen (liefst met klittenband of elastiek en 
voorzien van naam) nodig, die het hele jaar op school blijven. De kinderen hoeven verder geen speciale kleiding mee te nemen.

In de groepen 3 t/m 8 worden de lessen bewegingsonderwijs gegeven in een gymzaal buiten de school. Deze groepen krijgen één uur 
per week gymles. U dient uw kind hiervoor schone gymkleding en sportschoenen (zonder zwarte zolen) mee te geven. 
Om misverstanden te voorkomen, vragen wij u om de naam van uw kind duidelijk in gymschoenen, broekjes, shirtjes e.d. te schrijven. 
Als uw kind niet mee mag doen met de gymlessen dan dient u dit door te geven aan de leerkracht.

We werken voor onze gymlessen samen met een sportcoach van Breda Actief. Deze is op woensdag, donderdag en vrijdag aanwezig. 
Daarnaast gaan een aantal van onze groepen voor de lessen bewegingsonderwijs naar Curio, Sport & Bewegen.

Sport 
Elk jaar doen kinderen van onze school mee aan diverse sportactiviteiten, zoals de Singelloop, het schoolvoetbaltoernooi en de 
avondvierdaagse. In april nemen we deel aan de Koningsdag. Deze dag staat in het teken van sporten en gezond eten.   



MRT
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Ma Di Wo Do Vr Za Zo
27 28 1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26

27 28 29 30 31 1 2

Juf. Debbie

Juf. Monique

Rapport
gr. 3 t/m 7

Poëzieweek
Deze week 
ontwikkel-

gesprek 
gr. 3 t/m 7

Poëzieweek 
Centrale 

aanmelding VO

Poëzieweek
Centrale 

aanmelding VO

Poëzieweek Poëzieweek

Deze week 
ontwikkel-

gesprek 
gr. 3 t/m 7

Inloop ouders 
groep 3 

08.30u - 08.45u
Landelijke 

opschoondag

MR vergadering

Inloop ouders
groep 1-2 

08.30u - 08.45u

Theoretisch 
verkeersexamen 

groepen 7



Pauzes

Eten en drinken in de ochtendpauze
Elke schooldag is er in de ochtend in alle groepen een pauzemoment. Voor dit moment kunnen de kinderen een klein gezond 
tussendoortje meenemen. Om ervoor te zorgen dat de kinderen de lessen op school beter kunnen volgen, is het namelijk 
allereerst belangrijk dat zij ’s ochtends goed ontbijten. Na een goed ontbijt is een klein gezond tussendoortje voldoende voor in de 
ochtendpauze. U kunt uw kind daarvoor fruit of groente en drinken (melk, water of sap) meegeven. 
Snoep, koek en priklimonade mogen niet. De kinderen kunnen het drinken meenemen in een hersluitbare beker of flesje. 
Pakjes mogen, om de hoeveelheid afval te beperken, niet meegenomen worden.  

Traktaties
Wanneer een kind jarig is, is er natuurlijk ook tijd om te trakteren. Kinderen krijgen per schooljaar al gauw 20 traktaties. 
Dat mag ook, want jarig zijn is feest! Maar bij ons op school vragen we ouders wel om de traktaties klein te houden, 
en niet drinken én snoep én koek of chips mee te geven. Dit vinden wij te veel van het goede, het gaat immers om een aardigheidje. 
Daarbij juichen wij het uitdelen van gezonde traktaties toe.  

Overblijven met Kober kinderlunch 
Fris aan de middaglessen beginnen? Een ontspannen lunchpauze is voor kinderen belangrijk. Samen eten we een boterham en daarna 
is er tijd en ruimte om lekker te spelen. Zo is overblijven goed geregeld en leuk!  

Aanmelden overblijven: 
U kunt uw kind(eren) snel en eenvoudig aanmelden via www.kober.nl/overblijven 

Kosten:
Wilt u weten hoeveel u betaalt voor het overblijven op de school van uw kind? Kijk op: www.kober.nl/overblijven en zoek via onze 
locatiezoeker de overblijflocatie van uw kind op. Daar vindt u het exacte tarief voor vast en flexibel overblijven.  

Meer informatie:
Neem bij vragen contact op met de overblijfcoördinator van uw basisschool of het Kober serviceteam 
via (076) 504 56 05 of seviceteam@kober.nl



Ma Di Wo Do Vr Za Zo

APR

04
2023

27 28 29 30 31 1 2

3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23

24 25 26 27 28 29 30

Juf. Suzanne F.
Alle leerlingen 

vrij

Alle leerlingen 
vrij

Meivakantie Meivakantie Meivakantie Meivakantie Meivakantie

Lente 
creamiddag Goede vrijdag

Eerste paasdag

Tweede 
paasdag

Start 
Verkeersweek

Einde 
Verkeersweek

Inloop ouders 
gr. 3

08.30u - 08.45u

Eindtoets gr. 8

Eindtoets gr. 8 Eindtoets gr. 8 Koiningsspelen 
groep 1 t/m 8 

continu rooster

Koningsdag



Ouderbetrokkenheid

Nieuwsbrief
Wekelijks verschijnt de nieuwsbrief. In de nieuwsbrief staan berichten, die voor u van belang zijn om te weten. 
Zo staan er mededelingen in over de dagelijkse gang van zaken en kinderen doen zelf verslag van onder andere activiteiten 
waaraan ze hebben deelgenomen. Daarnaast gebruiken bijvoorbeeld ook allerlei clubs uit de buurt de nieuwsbrief om hun 
berichten aan de kinderen door te geven. Als u wilt, kunt u er ook gebruik van maken. Het moeten wel berichten zijn die van 
belang zijn voor de kinderen en/of de ouders. Wij willen u vragen om de informatie steeds goed te lezen, zodat u goed 
op de hoogte blijft van alles wat er op onze school gebeurt.

Parro
Onze school maakt gebruik van Parro. Dit is een complete app waarop berichten (zowel voor de hele groep als individueel), 
foto’s en filmpjes geplaatst kunnen worden, waarop de kalender staat, en waarmee we onze oudergesprekken kunnen plannen. 
De Parro app kan gedownload en geïnstalleerd worden vanuit de Appstore of Playstore.  

De medezeggenschapsraad (M.R.)
Elke school heeft een medezeggenschapsraad (MR). Deze ziet toe op zowel het belang van ouders en leerlingen, als op het belang van 
de leerkrachten en de school. De MR controleert het beleid en adviseert de directie waar nodig. Omgekeerd kan de directie aan de MR 
gevraagd en ongevraagd advies geven. Aan bod komen o.a.: het formatieplan, het vakantierooster, het schoolondersteuningsprofiel, 
schooltijden, schoolgids en de begroting. De MR bestaat uit 4 ouders en 4 personeelsleden. Zij komen 6 keer per jaar bij elkaar. 
Deze vergaderingen zijn openbaar en dus voor iedere ouder toegankelijk. De vergaderingen worden aangekondigd op de jaarkalender 
en in de nieuwsbrief. Voor INOS is er een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad, de GMR. 
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Ma Di Wo Do Vr Za Zo
1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28

29 30 31 1 2 3 4

Juf. Sanne
Juf. Marga

Men. Fabian

Meivakantie Meivakantie Meivakantie Meivakantie Meivakantie

Alle leerlingen 
vrij

Alle leerlingen 
vrij

Alle leerlingen 
vrij

Doden-
herdenking Bevrijdingsdag

Deze week 
luizencontrole

MR vergadering Fietscontrole 
groep 7

Moederdag

Praktisch 
verkeersexamen 

groep 7 Hemelvaart

Inloop ouders
groep 1-2 

08.30u - 08.45u
Eerste 

Pinksterdag

Tweede 
Pinksterdag



INOS

De John F. Kennedy is één van de 28 scholen van INOS Stichting Katholiek Onderwijs Breda. 
Samen geven we binnen de gemeente Breda vorm en inhoud aan het motto

Ik ben, omdat wij zijn!

en werken wij aan het ontdekken van de talenten van onze leerlingen. Wij begeleiden ze in hun groei tot zelfbewuste en 
verantwoordelijke mensen. Wij willen blijven leren omdat de wereld blijft veranderen. Dat willen we ook bereiken bij onze leerlingen.

Als katholieke organisatie met een maatschappelijke opdracht beseffen we hoe belangrijk het is om woorden betekenis te geven. 
We hebben ons motto nader uitgewerkt met de volgende kernwaarden die voor INOS van bijzondere betekenis zijn: 
Verbindend, Verantwoordelijk en Authentiek.

Wilt u meer weten of contact opnemen? www.inos.nl
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Buitenschoolse opvang (Kober)

Uw kind kan gebruik maken van de Buiten Schoolse Opvang. De organisatie van deze opvang wordt geregeld door Kober. 
Op school kunt u een informatiepakket met aanmeldingsformulieren ophalen. Heeft u vragen? 

Bel Kober : (076) 504 56 00
Email: info@kober.nl

Kober kindercentra. Alle ruimte voor ontwikkeling en leuk!

Zoekt u kinderopvang?
• U wilt het beste voor uw kind en stelt hoge eisen aan de kinderopvang. Logisch. 
• Dus zoekt u een veilige plek - waar genoeg ruimte is om te spelen, 
• waar uw kind zich niet verveelt,
• waar genoeg uitdaging is en volop ontwikkelingskansen zijn, 
• waar uw kind aandacht krijgt,
• waar iemand is die liefdevol uw kind begeleidt,
• én waar uw kind het leuk heeft en graag naar toe wil gaan. 
• Kober kindercentra heeft zo’n plek voor uw kind!

Wij bieden
• Goede, professionele kinderopvang voor kinderen van 0-13 jaar bij u in de buurt. U kunt kiezen uit:
• Kinderdagverblijf (0-4 jaar): Kleine groepen met eigen vaste pedagogisch medewerkers.  

Naast natuurlijk veel aandacht voor een goede verzorging ook heel veel speelplezier.
• Peuterspeelzaal (2-4 jaar): In onze peuterspeelzalen is er volop ruimte voor samen spelen, knutselen, liedjes zingen,  

verhaaltjes voorlezen en educatieve activiteiten. Kortom: een goede voorbereiding op de basisschool.
• Buitenschoolse opvang (4-13 jaar): Opvang voor schooltijd, na schooltijd en/of in de vakanties.  

Een gezellige en vertrouwde plek om te spelen of te relaxen. Met heel veel leuke activiteiten zoals toneel, dans, sport, 
fotografie, kunst, enzovoorts. Altijd in de buurt van uw school.

• Opvang door gastouders (0-13 jaar): Opvang bij een ander gezellig en gastvrij gezin. Kleinschalig en flexibel.  
Onze gastouders voldoen aan hoge eisen en worden door ons goed begeleid. Wilt u zelf gastouder worden? Bel ons dan!

Voor ieder kind
• Bijna 9000 kinderen maken gebruik van de opvangmogelijkheden van Kober kindercentra. Ook uw kind is van harte welkom. Wij 

rekenen graag voor u uit wat kinderopvang in uw situatie kost. Tot snel!

Bel: (076) 504 56 02 of mail: serviceteam2@kober.nl, kijk ook eens op www.kober.nl
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Onderwijsaanbod

Uitgangspunt bij ons onderwijs is het leerstofjaarklassensysteem. Dat betekent dat kinderen van ongeveer dezelfde leeftijd bij elkaar 
in een groep zitten en dezelfde leerstof volgen. Om tegemoet te komen aan de sterke verschillen die er nu eenmaal zijn tussen de 
kinderen, wordt er naar gestreefd om situaties te creëren waarin de kinderen op hun eigen niveau en tempo kunnen werken. Om in te 
spelen op de eisen die de wet Passend Onderwijs aan ons stelt, is het onderwijscontinuüm opgestart. 
Het onderwijscontinuüm zorgt voor een resultaatgerichte aanpak, waarbij de kinderen op drie verschillende niveaus de leerstof 
verwerken (dit noemen we arrangementen). Daarnaast bieden onze methodes verschillende mogelijkheden om gedifferentieerd te 
werken. We werken nu voor de vakgebieden rekenen, technisch lezen en spelling volgens het onderwijscontinuüm. 
In sommige gevallen wordt er voor bepaalde kinderen een aparte leerweg uitgestippeld. Dit gebeurt dan in overleg met de leerkracht, 
de ouders en de Intern Begeleider (IB-er).

Hiernaast heeft de John F. Kennedy:

Plusklassen
Onze school heeft een plusklas waarin de meer- en hoogbegaafde kinderen één keer per week bij elkaar komen 
om extra uitdaging te krijgen op hun niveau.

Taalklas kleuters
In de taalklas krijgen nieuwe kleuters die dat nodig hebben twee keer per week extra taalondersteuning in een  
klein groepje buiten de klas.

Een huiswerkklas
Op onze school hebben we een huiswerkklas voor de kinderen van groep 6, 7 en 8. We vinden het belangrijk om onze kinderen één 
keer per week een rustige plek te bieden, waar zij onder begeleiding hun huiswerk kunnen maken en/of hun toetsen kunnen leren. 
Voor het huiswerk wordt o.a. gebruik gemaakt van huiswerkboekjes. Mochten deze kwijt raken dan kunnen er bij de administratie van 
onze school nieuwe aangeschaft worden. Prijzen variëren van 6,35 tot 7,70 euro per boekje.  

Een bibliotheek
Op school hebben we een speciale bibliotheek ingericht, die door vrijwilligers en ouders gerund wordt, Hieperdebieb! 
Onder schooltijd komen kinderen naar Hieperdebieb om een boek te lenen voor in de klas en na schooltijd kunnen alle kinderen een 
boek komen lenen voor thuis.

Een Taalklas volwassenen
De INOS taalklas volwassenen is in onze school gehuisvest. De taalklas is bedoeld voor ouders van kinderen van 0 tot 12 jaar. 
In de taalklas krijgen ouders 2 keer per week les in de Nederlandse taal. Door het verbeteren van de Nederlandse taal bij ouders, 
willen wij ervoor zorgen dat zij hun kind(eren) beter kunnen begeleiden in hun ontwikkeling.
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Overige zaken

Huiswerk
In de groepen 5 en 6 wordt een begin gemaakt met het leren van proefwerkjes geschiedenis of aardrijkskunde. 
Daarnaast wordt een begin gemaakt met het maken van huiswerk in de vorm van een taak uit een reken- of taalblok en het houden van 
spreekbeurten. In de hogere groepen krijgen de kinderen in toenemende mate huiswerk mee. Het doel hiervan is dat de kinderen stap 
voor stap gaan wennen aan het maken van opdrachten thuis. Hetzij in de zin van wekelijks terugkerend werk, hetzij in de zin van het 
leren van toetsen. Ter voorbereiding op het voortgezet onderwijs breiden we de hoeveelheid maak-/leerwerk verder uit. 
Uiteindelijk streven we ernaar dat de kinderen in groep 8 gewend zijn geraakt aan het gebruik van de agenda, het plannen van werk en 
aan een routine van thuis werk leren/maken.

Een goed doel
Jaarlijks organiseert de school een actie voor een goed doel. Dit doel wisselt steeds. We vinden het belangrijk dat het gekozen 
doel raakvlakken heeft met de belevingswereld van onze leerlingen. De kinderen uit de groepen 7 zetten zich in voor de 
Kinderpostzegelactie, waarmee talloze projecten worden gefinancierd.  

Juffen- en menerendag
Op de juffen- en menerendag vieren we alle verjaardagen van onze juffen en meneren tegelijkertijd met één groot feest. 
Op deze kalender vindt u wanneer dit is. Op de dag dat de juf of meneer van uw kind jarig is, wordt er daarom geen 
apart feestje meer gevierd. We vinden het namelijk leuk om alle juffen en meneren één dag in het jaar samen in het zonnetje te zetten. 

Kunstzinnige vorming
We laten de kinderen kennis maken met verschillende culturele aspecten van onze maatschappij. Hiervoor maken we onder andere 
gebruik van het aanbod van De Ontdekking, een cultuurproject van de Gemeente Breda. Elke groep heeft per jaar minimaal één 
activiteit. Zo brengen we bijvoorbeeld een bezoek aan een museum, toneelvoorstelling of film. Daarnaast worden er verschillende 
workshops gegeven aan de kinderen of komt er een schrijver de klas in.

Luizenbrigade
Wij werken volgens het RIVM luizenprotocol. Mocht er in de groep van uw kind hoofdluis geconstateerd zijn, dan ontvangen alle 
kinderen uit deze groep een brief. Hierin staat de juiste informatie over de behandeling en preventie van hoofdluis en neten. U 
zult altijd persoonlijk door de leerkracht aangesproken worden over de hoofdluis bij uw kind. Daarnaast zullen er hercontroles 
plaatsvinden totdat de groep weer luizenvrij is.


