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contact  
Adres: 
Pastoor Opheijstraat 26 
5912 BT Venlo 
 

Telefoon: 077-3517906 

Mailadres: info.dezuidstroom@fortior.nl 

Website: www.basisschooldezuidstroom.nl onderaan de webpagina vindt u 
de link naar de schoolgids, via Scholen op de Kaart. 
 

Ouderportaal, ons communicatie platform met ouders  

Hét middel om met school te communiceren is Ouderportaal van 

Basisonline. Hier treft u de actuele agenda met schoolactiviteiten 
aan. Verder kunt u rechtstreeks met de leerkracht communiceren, en 
ziekmeldingen doorgeven. Een inlogaccount ontvangt u via de leerkracht.   
 

Schoolgids 2021-2022  
De uitgebreide schoolgids 2021-2022 staat vanaf 1 augustus op onze website 
www.basisschooldezuidstroom.nl Helemaal onderaan deze webpagina vindt 
u de link naar de schoolgids (via Scholen op de Kaart). 
Een papieren exemplaar van de schoolgids is te verkrijgen bij de 

conciërge jack.driessen@fortior.nl en het secretariaat 
marloes.eberson@fortior.nl of via de groepsleerkracht.  
 

Schooltijden: continurooster 5 gelijke dagen model 
Vanaf 2021-2022 hanteren we een continurooster. Dat betekent dat alle 

kinderen op maandag t/m vrijdag van 8.30u tot 14.00u op school zijn.  
Tussen de middag eten leerlingen hun zelf meegebrachte lunch in de klas op. 
Daarna spelen zij nog even buiten onder toezicht van teamleden en/ of 
vrijwilligers.  

Voor schooltijd is er een inloopmoment. Kinderen komen 10 minuten voor 
aanvang van de lessen (om 8.20u) de klas binnen. De groepsleerkracht is 

daar aanwezig. Van elk kind wordt verwacht dat hij of zij direct naar de klas 
gaat. Er is voor schooltijd geen surveillance buiten.  
 
Soms maken kinderen na afloop van school hun werk af, of geeft de 
leerkracht extra hulp.  Dit wordt altijd met u afgestemd.  

 

Gesloten deurbeleid  
Kinderen komen 10 minuten voor aanvang van de lessen, via de eigen 
ingang de klas in. Vanwege de veiligheid gaan deze buitendeuren om 8.30u 
op slot. Na deze tijd kan men alleen naar binnen via de hoofdingang (even 

aanbellen). Breng uw kind daarom op tijd. 
 

mailto:info.dezuidstroom@fortior.nl
http://www.basisschooldezuidstroom.nl/
http://www.basisschooldezuidstroom.nl/
mailto:jack.driessen@fortior.nl
mailto:marloes.eberson@fortior.nl
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Ouders in de school? 
Vanwege de afstandsmaatregelen van 1,5 om verspreiding van het 
Coronavirus tegen te gaan, komen ouders alleen op afspraak in het 
schoolgebouw. Om ouders van jonge kinderen de kans te geven op school 
te komen kijken, organiseren de leerkrachten van groepen 1 t/m 4 

kijkmomenten. Dit gebeurt in de 1e schoolweek na de zomervakantie met 
behulp van tijdsloten. U ontvangt via de leerkracht een uitnodiging daarvoor. 
 

Vakanties en vrije dagen  

  Start  Eindigt  

1e schooldag  Maandag 6 september 

2021 

  

Herfstvakantie  Zaterdag 23 oktober  Zondag 31oktober 2021 

Sinterklaas Maandag  6 december  
 

 

Kerstvakantie  Zaterdag 25 

december 2021 

Zondag 9 januari 2022 

Carnaval  Zaterdag 26 februari 
2022  

Zondag 6 maart 2022  

Pasen  Maandag 18 april 2022    

Meivakantie incl 

koningsdag  

Zaterdag 23 april 2022  Zondag 8 mei 2022 

Hemelvaart Donderdag 26 mei 2022 Zondag 29 mei 2022 

Pinksteren Maandag 6 juni 2022 
 

 

Laatste schooldag Vrijdagmiddag 22 juli 
2022 vanaf 12.00u alle 

kinderen vrij 

 

Zomervakantie  Zaterdag 23 juli 2022  Zondag 4 september 
2022  

  

Extra momenten, studiedagen, waarop de kinderen vrij zijn, en de leraren 

gezamenlijk bijscholen: 

• Dinsdag 5 oktober 2021; alle kinderen vrij  

• Donderdag 10 februari 2022; alle kinderen vrij.  

• Vrijdag 15 april 2022; alle kinderen vrij  

• Woensdag 11 mei 2022; alle kinderen vrij. 

 

Voor de ouders van groep 8 leerlingen  
Groep 8 is een bijzonder leerjaar. Dan sluiten kinderen hun schooltijd op de 
basisschool af. Traditioneel zijn dan een aantal activiteiten gepland, zoals 
schoolverlatersdagen en musical. Deze activiteiten vinden soms op 

afwijkende tijdstippen plaats. De leerkracht van groep 8 informeert ouders 
van groep 8 in september over de precieze data en tijden. 

 



4 

 

 4 

Kennismakingsgesprekken 

Het kennismakingsgesprek vindt plaats in week 38 (maandag 20 september 

en verder). 

Luizencontrole 

De 1e luizencontrole is op maandag 6 september 2021. 

Ziekmelden van uw kind 

Ziekmelding bij voorkeur op tijd doorgeven via Ouderportaal. 

Telefonisch zijn we bereikbaar vanaf 08:15u tel. 077-3517906 

Communicatie met school 

Ouderportaal is ons belangrijkste communicatieplatform. Ook bij 

calamiteiten, zoals het naar huis sturen van een groep, zetten we een 

spoedbericht op Ouderportaal. Daarvoor is het van belang dat de 

notificaties aanstaan. 

Leerkrachten lezen berichten en mailtjes tijdens ‘kantooruren’ op hun 

werkdag. Een reactie kunt u binnen drie werkdagen verwachten. Is het 

dringend dan kunt u beter bellen, of een afspraak inplannen.  

Verlof aanvragen? 

Vanaf 5 jaar zijn kinderen in Nederland leerplichtig, en moeten zij naar school. 

Van u wordt verwacht verlof op te nemen binnen de schoolvakanties. Bij 

hoge uitzondering kan hiervan afgeweken worden. Een verzoek moet 

minimaal 6 weken van tevoren bij de directeur worden aangevraagd via een 

verlofformulier. Dit formulier vindt u in Ouderportaal in de boekenkast 

Algemeen. U kunt een verlofformulier ook via de leerkracht of het 

secretariaat info.dezuidstroom@fortior.nl aanvragen.  

Te laat komen 

Om schoolverzuim tegen te gaan, registreren we wanneer kinderen te laat 

komen. Met ouders van leerlingen die vaker te laat komen voeren we een 

gesprek om te achterhalen hoe dit komt. Mocht dit niet helpen dan 

schakelen we de leerplichtambtenaar in. We vinden het namelijk van belang 

dat kinderen geen onderwijstijd missen, en ouders de schooltijden 

respecteren. 

Controle door leerplichtambtenaren 

We attenderen u op de strenge controles die de leerplichtambtenaren ook 

dit jaar uitvoeren in de laatste schoolweek én de eerste week van het nieuwe 

schooljaar. De boetes voor ongeoorloofd verzuim zijn hoog; 100 euro per dag 

per kind. 

mailto:info.dezuidstroom@fortior.nl
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Traktatiebeleid 

Een leefstijl met voldoende beweging en gezonde voeding, met groente en 

fruit, vinden wij belangrijk. Dat leren we ook aan onze kinderen. Het blijkt dat 

een gezonde leefstijl samenhangt met een gelukkig leven als volwassene. 

Daarom mogen kinderen in de pauze alleen het meegenomen groente of 

fruit opeten. School is terughoudend met traktaties. Natuurlijk vieren wij 

verjaardagen graag met de hele klas. Wij zorgen ervoor dat dit een 

feestelijke dag is voor uw kind. Daarom neemt uw kind GEEN traktatie mee 

naar school. Daar zorgen wij namelijk voor. 

Vrijwillige ouderbijdrage 

De ouderbijdrage van 35 euro per kind is vrijwillig en wordt besteed aan extra 

activiteiten buiten het gewone lesprogramma om. Denk aan een 

schoolreisje, kerstdiner of sportdag. In groep 8 wordt nog een extra bijdrage 

gevraagd om de schoolverlatersactiviteiten te bekostigen. Deze groep 8 

bijdrage varieert tussen 30 en 65 euro, en is afhankelijk van de geplande 

schoolverlatersactiviteiten. 

GROEPSVERDELING Schooljaar 2021-2022 

Groep 1-2a Tjoem Nahumarury en Nancy 

Jacobs 

Groep 1-2b Jody Piket en Ellen Pijnenburg 

Groep 3 Yvette Stirling en Debby Vullings 

Groep 4 Linda Verheggen en Ria Beekhuyzen 

Groep 5 Frenk Janssen 

Groep 6 Inge Wilbers tot december, Anja 

Lommen vanaf december tot ca 

april 2022 

Groep 7 Jasper Keizer en Anja Lommen 3 

dagen tot de herfstvakantie. 

Loes Cremers 3 dagen vanaf de 

herfstvakantie. 

Groep 8 Birgit Steinhage 

Taalklas Jeannette Receveur 
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Vervangen van leerkrachten 

(werkdrukgelden) 

Jasper Keizer 

Inzet kleine groepsinstructies (NPO) Anja Lommen 

Teamleider gr 1 t/m 4 en taalklas Doddy Verschoor 

Teamleider gr 5 t/m 8 Annette Driessen 

Directeur Marinka Coenders 

I-coach (ICT) Jasper Keizer 

Stage begeleiding Anja Lommen 

Onderwijsassistenten Saskia Derks 

Danee Joosten 

Vacature (NPO) 

Conciërge Jack Driessen 

Secretariaat Marloes Eberson 

Overige Roosters: 

Zwemrooster voor groep 5: wekelijks op woensdag.  Informatie krijgt u via de 

groepsleerkracht. 

Gymrooster 

Groep  Dag Gymtijd 

Groep 3 

 

Maandag 

Vrijdag 

10.00u - 10.45u 

10.45u - 11.30u 

Groep 4 Maandag   9.15u - 10.00u 

 Vrijdag 12.30u - 13.15u 

Groep 5 Maandag 

(woensdag = zwemles) 

10.45u - 11.30u 

Groep 6 Maandag 12.30u – 13.15u 
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 Vrijdag   9.15u – 10.00u 

Groep 7 Maandag   8.30u –   9.15u  

 Vrijdag 13.15u – 14.00u 

Groep 8 Maandag  13.15u – 14.00u 

 Vrijdag    8.30u –   9.15u 

Bibliotheek op school 
Wij hebben een bibliotheek op school. Iedere ochtend tussen 8.30 en 10.00u 
lenen kinderen boeken met hulp van ouders. Elke leerling heeft een eigen 
(gratis) schoolpasje voor de schoolbieb. 

 

Hoe soepel beweegt uw kind? 
Alle scholen zijn wettelijke verplicht om de motorische ontwikkeling van 
leerlingen te monitoren. Om dit goed in kaart te brengen wordt jaarlijks de 
MQ scan afgenomen bij alle leerlingen van groep 2 tot en met 8. Dit is een 

motorische screening om te bekijken of kinderen soepel bewegen. 
Dit gebeurt onder toezicht van de leerkracht, door een sportconsulent van 
de beleidsafdeling ‘onderwijs’ van de gemeente. Mocht u vragen hebben 
dan kunt u deze aan de leerkracht stellen. Meer informatie kunt u vinden op 
www.mqscan.nl 

 

Kinderopvang van ’s ochtends 7:30u tot ’s avonds 18:30u, alles onder één 

dak! 

Onze school werkt nauw samen met kinderopvang Spetter. We zitten zelfs 

onder één dak: dagopvang (0-4 jaar), peuteraanbod (2-4 jaar), en 

buitenschoolse opvang (voor- en naschoolse opvang van 4 –12/ 13 jaar).  

Als school vinden we het belangrijk dat kinderen van het peuteraanbod of 

de dagopvang gebruikmaken. Op die manier worden zij spelenderwijs 

voorbereid op de basisschool. 

Belangrijke Adressen: 

KINDCENTRUM De Zuidstroom en Spetter   

Pastoor Op Heijstraat 26  

5912 BT  Venlo  

Kinderdagverblijf (KDV) 088-2088557  

Peuteraanbod (PA) 088-2088558  

Buitenschoolse opvang (BSO)088 2088559  

http://www.mqscan.nl/
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Voor meer informatie over opvangmogelijkheden is de klantenservice te 

bereiken via 088 2088 200, via klantenservice@spring-kinderopvang.nl of vul 

het contactformulier in op de website: https://www.spring-

kinderopvang.nl/contact/contactformulier-klantenservice/ 

 

Website: www.spring-kinderopvang.nl 

E-mail: info@spring-kinderopvang.nl 

Vertrouwenspersoon 

Nadja Sloesen 

Mailadres: vertrouwen.zuidstroom.ouder@fortior.nl  

Anti-pestcoordinator 

Birgit Steinhage 

mailadres: vertrouwenspersoon.zuidstroom@fortior.nl  

Medezeggenschapsraad: mail naar mr2.dezuidstroom@fortior.nl  

Ouderraad: mail naar or.dezuidstroom@fortior.nl   

Ondersteuningsloket Jeugd en Gezin, voor opvoedvragen: 

Reigerstraat 2 

5912 XN Venlo telefoon: 077-3030625 

Veilig Thuis, advies –en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling: 

telefoon: 088- 2000 

website: www.veiligthuis.nl  

Inspectie van het onderwijs: 

telefoonnummer 088-6696060 

https://www.spring-kinderopvang.nl/contact/contactformulier-klantenservice/
https://www.spring-kinderopvang.nl/contact/contactformulier-klantenservice/
http://www.spring-kinderopvang.nl/
http://www.spring-kinderopvang.nl/
http://www.spring-kinderopvang.nl/
mailto:info@spring-kinderopvang.nl
mailto:vertrouwen.zuidstroom.ouder@fortior.nl
mailto:vertrouwenspersoon.zuidstroom@fortior.nl
mailto:mr2.dezuidstroom@fortior.nl
mailto:or.dezuidstroom@fortior.nl
http://www.veiligthuis.nl/

