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Beste ouders/verzorgers, 
 
De schoolgids bevat voornamelijk algemene informatie en is ieder jaar nagenoeg 

hetzelfde. Daarom plaatsen we de nieuwe schoolgids alleen nog op de website 
van de school. De infogids is bedoeld om informatie met u te delen die specifiek 
voor het komende schooljaar geldt.  

In deze infogids vindt u informatie alfabetisch gerangschikt. U treft er ook een 
aantal roosters, zoals het jaaroverzicht, het vakantierooster en het psalmrooster. 
Wanneer er wijzigingen zijn, zullen we u daarover via de nieuwsbrief en de mail 

informeren.  
 
Namens het team,                     

Germa van Pelt 
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Schooldagen en Schooltijden* 
*De schooltijden kunnen in de loop van dit schooljaar aangepast worden als 

voorbereiding op het nieuwe continurooster, dat per 01-08-2023 in gaat. 
 

Schooltijden per dag 

maandagmorgen 08.30 – 12.00 uur Groep 1 - 8 

maandagmiddag 13.15 – 15.15 uur Groep 1 – 8 

dinsdagmorgen 08.30 – 12.00 uur Groep 1 – 8 

dinsdagmiddag 13.15 – 15.15 uur Groep 1 – 8 

woensdagmorgen 08.30 – 12.30 uur Groep 1 – 8 

woensdagmiddag vrij vrij 

donderdagmorgen 08.30 – 12.00 uur Groep 1 – 8 

donderdagmiddag 13.15 – 15.15 uur Groep 1 – 8 

vrijdagmorgen 08.30 – 12.00 uur Groep 1 – 8 

vrijdagmiddag 13.15 – 15.15 uur Groep 5 – 8 

 
Groep 0 is de instroomgroep. Deze kinderen zijn vanaf hun vierde verjaardag 

welkom. Ze gaan in elk geval ’s morgens naar school, maar in overleg kan de 
onderwijstijd worden uitgebreid. 
 

 
Schoolvakanties 
Herfstvakantie  24 t/m 28 oktober 2022 

Kerstvakantie  26 december 2022 t/m 6 januari 2023 
Voorjaarsvakantie 27 februari t/m 3 maart 2023 
Paasweekend  7 t/m 10 april 2023 

Meivakantie  24 april t/m 5 mei 2023 
Hemelvaartsdag  18 & 19 mei 2023 
Pinksteren   29 mei 2023 

Zomervakantie  10 juli t/m 20 augustus 2023 
 
 

Gymlessen 
Groep 1/2  vrijdagmorgen 
Groep 3/4  dinsdagmiddag 

Groep 5/6  dinsdagmiddag 
Groep 7/8  dinsdagmiddag 

 
De gymlessen op dinsdagmiddag worden verzorgd door een vakdocent. De 
gymlessen van de kleuters worden ondersteund door juf Dieuwertje van GIGA 

Molenlanden. 
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Groepsverdeling t/m december 2022 
 

 maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag 

groep 1-2 juf 
Marianne 

juf 
Marianne 

juf Esther juf Esther juf Esther 
 

groep 3 juf Eva juf Eva juf Ellen juf Ellen juf 
Marianne 

groep 4 

 

juf Brigitte juf Brigitte juf Janine juf Janine juf Brigitte 

groep 5-6 juf Petra meester 
Jaap 

meester 
Jaap 

meester 
Jaap 

meester 
Jaap 

groep 7-8 meester 
Rietveld 

meester 
Rietveld 

juf Jolanda meester 
Rietveld 

juf Jolanda 

 

 
Groepsverdeling vanaf januari 2023 
 

 maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag 

groep 0-1 juf 
Marianne 

juf 
Marianne 

juf Esther juf Esther juf Esther 
 

groep 2 
 

juf Eva juf Eva juf Ellen juf Ellen juf 
Marianne 

groep 3-4 juf Brigitte juf Brigitte juf Janine juf Janine juf Brigitte 

 

groep 5-6 juf Petra Juf Petra meester 
Jaap 

meester 
Jaap 

meester 
Jaap 

groep 7-8 meester 
Rietveld 

meester 
Rietveld 

juf Jolanda meester 
Rietveld 

juf Jolanda 
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Schoolteam 
 
Germa van Pelt   directeur    di-vr 

30 juli    germavanpelt@fakkel-goudriaan.nl 
 
Ellen Prins    intern begeleider   di-do 

11 maart    ellenprins@fakkel-goudriaan.nl 
 
Marianne Boer   leerkracht groep 1-2 & 0-1 ma-di 

9 februari    leerkracht groep 3 & 2  vr 
     marianboer@fakkel-goudriaan.nl  
 

Esther Meima   leerkracht groep 1-2 & 0-1 wo-do-vr 
29 juni    esthermeima@fakkel-goudriaan.nl 
 

Eva van der Zouwen  leerkracht groep 3 & 2  ma-di 
     evavanderzouwen@fakkel-goudriaan.nl  
 

Ellen Bikker   leerkracht groep 3 & 2  wo-do 
     ellenbikker@fakkel-goudriaan.nl  
 

Brigitte Bikker    leerkracht groep 4 & 3-4 ma-di-vr  
17 maart    brigittebikker@fakkel-goudriaan.nl   
 

Janine Lier    leerkracht groep 4 & 3-4 wo-do 
17 juli    janinelier@fakkel-goudriaan.nl  
   

Petra Korevaar   leerkracht groep 5-6  ma-(di) 
17 februari    petrakorevaar@fakkel-goudriaan.nl   
 

Jaap het Lam   leerkracht groep 5-6  (di)-wo-do-vr  
9 december   jaaphetlam@fakkel-goudriaan.nl  
  

Arjan Rietveld   leerkracht groep 7-8  ma-di-do 
24 september   arjanrietveld@fakkel-goudriaan.nl    
       

Jolanda de Haan   leerkracht groep 7-8  wo-vr 
22 januari    jolandadehaan@fakkel-goudriaan.nl 
 

Arinda van den Bergh  onderwijsassistent  di-wo-do 
23 februari    arindavandenbergh@fakkel-goudriaan.nl   
 

Diana de Jong   onderwijsassistent  ma-wo-do-vr 
     dianadejong@fakkel-goudriaan.nl   
 

Henrike Jongejan   onderwijsassistent  ma-wo-do-vr 
     henrikejongejan@fakkel-goudriaan.nl  
 

 
 
 

mailto:germavanpelt@fakkel-goudriaan.nl
mailto:ellenprins@fakkel-goudriaan.nl
mailto:marianboer@fakkel-goudriaan.nl
mailto:eh.monteny@gmail.com
mailto:evavanderzouwen@fakkel-goudriaan.nl
mailto:ellenbikker@fakkel-goudriaan.nl
mailto:brigittebikker@gmail.com
mailto:janinelier@fakkel-goudriaan.nl
mailto:petrakorevaar@fakkel-goudriaan.nl
mailto:jaaphetlam@fakkel-goudriaan.nl
mailto:arjanrietveld@fakkel-goudriaan.nl
mailto:jolandadehaan@fakkel-goudriaan.nl
mailto:arindavandenbergh@fakkel-goudriaan.nl
mailto:dianadejong@fakkel-goudriaan.nl
mailto:henrikejongejan@fakkel-goudriaan.nl
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Bestuur en Raad van Toezicht 
Corné Egas    bestuurder 
Leon van der Vliet  voorzitter RvT 

Henk den Ouden   lid 
Janneke Koorevaar  lid 
Jaco Kuiper    lid 

Marieke Meerkerk  lid 
Elsbeth Voets   lid 
 

Medezeggenschapsraad 

Willeke Pellikaan   oudergeleding - voorzitter 
Dagmar Zoetelief   oudergeleding - GMR 
Brigitte Bikker   personeelsgeleding  

Arjan Rietveld   personeelsgeleding – secretaris – GMR  
 
Locatieraad 

Judith Boogert   Margriet van Merkerk 
Martin Mourik    Otto Thijs 

 
Oudercommissie 
Sabine Mengelkamp  Mariena Verhoeven 

Gerdine Verschoor  Sanne van der Voet 
Anne-Loese van Wijk   Birgül Göcmen 
 

Diversen 

Overblijven Wasko 

Bibliotheek Jolanda de Haan 
 

Interieurverzorging 

 

Claudia  

Hoofdluiscontrole Femke de Fijter 
 

Contactpersoon 
Intern 

Ellen Prins 

Vertrouwenspersoon 

Karakter  

Aleida Weppelman 

Westeinde 39 - 2969 BM Oud-Alblas 
aweppelman@solcon.nl  

Schoolarts   

Jeugdverpleegkundige Joëlle Paans  
jo.paans@jongjgz.nl 

Sociaal Team 

Molenlanden 

Ralf Visser 

ralf.visser@rivas.nl 

GGD Karel Lotsyweg 40 – 3318 AL Dordrecht 
 078-7708500 - mail@ggdzhz.nl  

Klachtencommissie Postbus 822324 – 2508 EH Den Haag 
 070-3861697 

Onderwijsinspectie info@owinsp.nl 
www.onderwijsinspectie.nl 

Bankrekening school 

 

Ouderbijdragen en schoolreis 

NL88 RABO 0321 7300 11 

VERLOF 

mailto:aweppelman@solcon.nl
mailto:ralf.visser@rivas.nl
mailto:mail@ggdzhz.nl
mailto:info@owinsp.nl
http://www.onderwijsinspectie.nl/
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Verlof aanvragen:  
Download een verlofformulier via de website: www.fakkel-goudriaan.nl. 
Daarna invullen en inleveren bij de leerkracht of directeur.  

Per mail ontvangt u een bericht met de reactie van de school. 
 
Ziekmelden: 

Vul bij voorkeur de ziekmelding in via de website: www.fakkel-goudriaan.nl. 
Telefonisch doorgeven tussen 8.00 – 8.15 uur. 
 

Ouders hebben de verplichting om ervoor te zorgen dat hun kind staat 
ingeschreven op een school en dat hun kind de school daadwerkelijk bezoekt. 
Kinderen die vijf jaar zijn moeten naar school. Kinderen die vier jaar zijn mogen 

naar school. Bekende redenen om te verzuimen zijn ziekte, bezoek ziekenhuis, 
arts, tandarts, orthodontist, enz. Wij willen u vragen om afspraken zoveel 
mogelijk buiten schooltijden te maken. Als het niet anders kan, moet u dit 

doorgeven aan school. Dat kan via een berichtje aan de groepsleerkracht, 
waarin de tijd en reden staan vermeld. Wilt u erbij vermelden wat uw kind 

mankeert? Bij een aantal ziekten moeten wij dat doorgeven aan de GGD. 
 
Vakantieverlof dient u schriftelijk minimaal acht weken van te voren aan de 

directeur van de school te vragen. De directeur mag slechts eenmaal per 
schooljaar vakantieverlof verlenen voor ten hoogste tien schooldagen.  
De directeur mag geen vakantieverlof verlenen in de eerste twee lesweken van 

het schooljaar. Vakantieverlof mag alleen worden verleend, wanneer: 
• het door de specifieke aard van het beroep van één van de ouders alleen 

mogelijk is buiten de schoolvakanties op vakantie te gaan. 

• een werkgeversverklaring wordt overlegd waaruit blijkt dat geen verlof 
binnen de officiële schoolvakantie mogelijk is. 

 

Verlof in geval van gewichtige omstandigheden kan verleend worden: 
• voor het voldoen aan een wettelijke verplichting of het nakomen van een 

medische afspraak, voor zover dit niet buiten de lesuren kan geschieden. 

• voor verhuizing.  
• voor het bijwonen van het huwelijk van familie. 
• bij ernstige ziekte van ouders, grootouders, broers of zussen. 

• bij het overlijden van familie.  
• bij het 25- en 40-jarig ambtsjubileum en bij het 12½-, 25-, 40-, 50- en 

60-jarig huwelijksjubileum van ouders of grootouders. 

• bij gezinsuitbreiding. 
 
De leerplichtwet staat toe dat een leerling zijn godsdienstige verplichtingen 

vervult; de ouders moeten dit uiterlijk twee weken van tevoren aan de school 
laten weten.  
 

Wanneer een leerling niet op tijd op school is, wordt er contact met u 
opgenomen. Als school zijn wij verplicht om ongeoorloofd verzuim te melden bij 
de leerplichtambtenaar. 

http://www.fakkel-goudriaan.nl/
http://www.fakkel-goudriaan.nl/
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OVER WASKO 

Stichting Wasko is een Maatschappelijke kinderopvangorganisatie. 

Maatschappelijke kinderopvangorganisaties investeren voortdurend in de 

kwaliteit van de opvang. Gemaakte winst komt vanzelfsprekend ten goede aan 

investeringen in medewerkers, materialen, methodes en de inrichting van de 

ruimtes. Maatschappelijke kinderopvangorganisaties bieden opvang aan alle 

kinderen van nul tot en met twaalf jaar, en zorgen voor een doorgaande 

ontwikkellijn. Ieder kind heeft recht op optimale ontwikkeling. 

Wasko werkt vanuit haar maatschappelijke rol onder andere samen met 

openbare, christelijke en reformatorische scholen al dan niet in een Integraal 

Kindcentrum.  

Wasko is er voor alle kinderen tussen nul en dertien jaar en dus voor alle 

scholen en (sport)verenigingen. 

 

Of je nu kiest voor dagopvang, peuterspeelzaal, peuteropvang, buitenschoolse, 
tussenschoolse of vakantieopvang: bij Wasko Kinderopvang staat kwaliteit 
centraal. Bij Wasko is kinderopvang méér dan kinderen opvangen. Wasko voegt 

hier graag ‘iets’ aan toe. Dat ‘iets’ is de pedagogische kwaliteit. Wasko biedt 
kinderen de ruimte zich te ontspannen en te ontwikkelen. Kinderen kunnen naar 
hartenlust spelen, ravotten, sporten, knutselen en vriendschappen aangaan, 

rekening houdend met wensen, interesses, geloof, gevoelens en behoeften, in 
een veilige omgeving. Wasko kent naast reguliere BSO ook de Sport-, Natuur-, 
Kook- en Zwem-BSO. 
 

Wasko Kinderopvang – partner van scholen 
Wasko werkt sinds jaar en dag samen met de scholen en vertaalt de 

levensovertuiging en de pedagogische visie van de school in de kinderopvang. 
Zo wordt gewerkt aan een integrale aanpak; dit komt de kinderen ten goede. 
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Buitenschoolse opvang (BSO) 

Voor en na schooltijd kunnen kinderen van vier tot dertien jaar op de BSO van 

Wasko energie ontladen en energie opdoen. Op BSO-locatie Alles Kids wordt 
gewerkt met een uitdagend en afwisselend aanbod vanuit DoenKids, een 
activitheek met activiteiten op het gebied van sport, spel, creatief, techniek, 

natuur, muziek en koken. Er is altijd iets leuks te doen. Rustig bijkomen van de 
schooldag kan natuurlijk ook. 

 

Kleuters vanaf vier jaar krijgen alle ruimte om samen met andere kinderen te 
spelen onder toeziend oog van de pedagogisch medewerkers. Rollen- en/of 
fantasiespel neemt bij kleuters een centrale plaats in en de mogelijkheden 

daarvoor zijn eindeloos op de BSO. 

Kinderen van zeven tot negen jaar hebben veel leeftijdsgenootjes om mee te 
spelen. Vrienden en vriendinnen zijn heel belangrijk op deze leeftijd. 

Ook van kinderen van tien tot twaalf jaar is de BSO een gezellige plek met 
leeftijdsgenoten. De oudere kinderen willen meer zelfstandigheid en daarin 
begeleiden we hen graag. 

In de schoolvakanties kan je kind genieten van een speciaal 
vakantieprogramma vol bijzondere activiteiten. Samen maken we mooie 
jeugdherinneringen. 

 

Vakantieopvang, studiedagen en planningsdagen 

Heb je behoefte aan extra opvang in de vakantie, op studiedagen of 
planningsdagen? Wasko biedt vakantieopvang op verschillende locaties in de 

regio. Met hippe thema’s die centraal staan in vakantieperiodes is er vanuit de 
activitheek DoenKids voor ieder wat wils. Deze worden aangevuld met 
activiteiten die plaatsvinden op unieke locaties zoals de Natuur-BSO’s en Sport-

BSO’s. 

Tussenschoolse opvang (TSO) | overblijven  

Samen eten, samen spelen 

Tussen de middag kunnen kinderen gebruik maken van de tussenschoolse 
opvang (overblijven). Kinderen nemen zelf een lunch mee en eten samen met 
pedagogisch medewerkers en vrijwilligers van Wasko Kinderopvang.  

Overblijven is op CBS de Fakkel mogelijk elke maandag, dinsdag en donderdag 
van 12.00-13.00 uur. Op woensdag en vrijdag is er geen TSO. 

Aanmelden kan via Wasko.nl onder het kopje inschrijven. Voor de TSO ontvang 

je dan een activatielink voor de Wasko Ouder App. 
 

 

Aanmelden/inschrijven 
Meer informatie over de opvangmogelijkheden bij Wasko? Surf naar 

www.wasko.nl voor voorwaarden. Aanmelden kan ook via de site onder het 

kopje Inschrijven. Ook zit de medewerkers van de afdeling kindplanning van 

Wasko klaar om te helpen bij het maken van bijvoorbeeld een proefberekening 
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kinderopvangtoeslag. De afdeling kindplanning is bereikbaar via 

kindplanning@wasko.nl of 078 - 615 71 65, optie 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:kindplanning@wasko.nl
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Informatie in alfabetische volgorde 
(veel activiteiten worden ook vermeld in de maandelijkse nieuwsbrieven) 
 

 

Afscheid groep 8 
Aan het einde van het schooljaar wordt er voor groep 8 een leuke activiteit 
georganiseerd. Naast dit uitje wordt er ook gezamenlijk gegeten. ’s Avonds is er 

de afscheidsavond waarop alle ouders/verzorgers van de kinderen van groep 8 
welkom zijn. 
 

Bewaarordner 
De leerlingen van groep 1 en 2 hebben een ordner waarin werkjes bewaard 
worden. Deze ordner mogen de kinderen regelmatig mee naar huis nemen om 

te laten zien. 
 
Biddagviering 

Deze viering vindt plaats op biddag in het speellokaal en begint ’s morgens om 
ca. 8.30 uur. Het Bijbelverhaal en het gebed worden verzorgd door een 
dominee. Ouders zijn tijdens deze viering hartelijk welkom! 

 
Boekenmarkt 
Kinderen kunnen boeken kopen en verkopen op een kinderboekenmarkt in de 

kinderboekenweek.  
• Vanaf kwart over elf mogen kinderen (al dan niet met ouders) een 

kraampje met boeken (van thuis) inrichten die ze willen/mogen verkopen. 

Kinderen mogen ook samenwerken.   
• Vanaf half twaalf is de boekenmarkt geopend.   
• Iedereen is vrij om alle kraampjes langs te gaan.   

• Als uw kind boeken mag verkopen, wilt u dan na schooltijd ook helpen 
met opruimen en vervoeren van de boeken die over zijn? Als u uw kind 
wilt assisteren in het verkopen is dat ook prima.   

• Als u een kind hebt in groep 1 of 2 bent u hartelijk uitgenodigd om half 12 
al naar school te komen. Grootouders of oppas zijn natuurlijk ook 
welkom. Dan mag uw kind onder uw begeleiding de kraampjes langs.   

• Kinderen in groep 1/2 die geen begeleiding hebben om de markt te 
bezoeken, kunnen eventueel met een andere ouder mee of blijven in de 
klas.  

Buitenschoolse opvang (BSO) 
Voor BSO verwijzen we naar WASKO.  
 

Dammen 
Elk jaar doet onze school mee aan het Molenwaarddamtoernooi. Op school 
wordt eerst wekenlang gedamd om te bepalen wie er mee mogen doen.  

De Fakkel doet met groep 5/6 en groep 7/8 mee. 
 
Dankdagviering 

Deze viering vindt plaats op dankdag in het speellokaal en begint ’s morgens 
om ca. 8.30 uur. Het Bijbelverhaal en het dankgebed worden verzorgd door een 
dominee. Ouders zijn tijdens deze viering hartelijk welkom! 
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Doorstroommiddag 
Tegen het einde van het oude schooljaar gaan de kinderen alvast een middag 

naar hun volgende groep en hun volgende meester/juf om te wennen. Dit is al 
ter voorbereiding op het volgende schooljaar. 
 

Eindtoets 
Dit is de jaarlijkse Eindtoets Basisonderwijs voor de leerlingen van groep 8. 
Deze wordt in april afgenomen. Het schooladvies wordt al eerder in het 

schooljaar door de leerkrachten gegeven. 
 
Eten en drinken 

Elke morgen krijgen de leerlingen gelegenheid hun meegebrachte drinken, koek 
of fruit te nuttigen. Wilt u de bekers, doosjes en dergelijke voorzien van 
namen?  Op woensdag is het FRUITDAG. We hebben met elkaar afgesproken 

dat alle leerlingen op die dag fruit als pauzehapje meenemen.  
 
Excursies 

In aanvulling op ons onderwijs vinden er excursies plaats. U wordt van te voren 
daarover ingelicht. Vaak wordt daarvoor een beroep op u gedaan voor vervoer 
en/of begeleiding. Afspraken over vervoer en veiligheid worden bijgevoegd bij 

de eerste nieuwsbrief van het jaar en zijn op de website terug te vinden. 
 
Feest 

De verjaardagen van de leerlingen worden in de eigen groep gevierd. De jarige 
kinderen mogen voor in de pauze een traktatie voor de juffen en meesters van 
de andere groepen op de keukentafel leggen. Kinderen gaan niet de groepen 

rond. Als er in een gezin een broertje of een zusje geboren wordt, mag er in de 
groep getrakteerd worden. De kinderen van groep 1 en 2 mogen iets maken 
voor een jarige moeder, vader, opa en oma. Wilt u dit aan het begin van het 

schooljaar op de kalender in de klas invullen?  
 
Fietscontrole 

In het najaar worden in het kader van de verkeersveiligheid voor schooltijd alle 
fietsen gecontroleerd door de leerkrachten. Verlichting is daarbij heel 
belangrijk! 

Financiële acties 

Elk jaar doen verschillende groepen inzamelings- of verkoopactiviteiten voor 
een goed doel. Veelal worden mensen van die organisaties uitgenodigd om over 

het werk of het project te spreken. De kinderen leren zo een stukje zorg en 
mededeelzaamheid ten behoeve van hun naaste die in nood verkeert. 
 

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad 
Twee MR-leden zijn ook lid van de GMR: één ouder en één personeelslid. De 
GMR vergadert met de bestuurder van Karakter en bespreekt alleen 

bovenschoolse onderwerpen. 
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HLC 
Hoofdluiscontrole door een groep ouders vindt na elke vakantie plaats. Deze 
controle vindt plaats in de groep. Wilt u hiermee rekening houden met de 

kapsels op die dag? 
 
Huiswerk 

Regelmatig krijgen de kinderen huiswerk mee naar huis. In de hogere groepen 
is dat vanzelfsprekend meer dan in de lagere groepen. Het kan ook zijn dat uw 
kind iets af of over moet maken. Wilt u op het huiswerk een beetje (of een 

beetje veel) toezien? Of het gebeurt, hoe het gebeurt en of leermateriaal weer 
tijdig meegaat naar school, enzovoort.  
 

Inschrijving leerlingen 
Ieder jaar krijgen de ouders gelegenheid om hun kind(eren) in te schrijven. 
Deze mogelijkheid en inschrijvingsdatum worden bekend gemaakt via de 

nieuwsbrief en een advertentie in Het Kontakt. De aanmelding en inschrijving 
vindt begin februari plaats. Daarbij bent u met uw kind welkom op school. U 
kunt dan de school bekijken en ontvangt informatie over de school. 

Op het inschrijfformulier worden allerlei administratieve en wettelijk vereiste 
gegevens gevraagd. Deze vertrouwelijke gegevens worden op school bewaard 
en verwerkt. 

 
Instroom vierjarigen 
Als een ingeschreven leerling vier jaar is, kan deze op school toegelaten 

worden. Vóór het bereiken van de leeftijd van vier jaar mogen de kinderen een 
aantal dagdelen naar school komen als een soort kennismaking. Toelating en 
aantal schooldagen voor de instroom van vierjarigen is afhankelijk van de 

ruimte en de groepsgrootte en gaat in overleg met de juffen. 
 
Kerstfeest 

Jaarlijks wordt er een kerstviering gehouden. Hierbij zijn ouders, opa’s en oma’s 
hartelijk welkom. Na de viering krijgen de leerlingen een kerstgeschenk mee 
naar huis. Hoe het kerstfeest dit jaar wordt gevierd is nog niet bekend. 

 
Korfbal 
Bij voldoende deelnemers uit groep 5 - 8 doet de school mee met het 

schoolkorfbaltoernooi in Nieuwpoort. De andere deelnemende teams komen 
allemaal uit de regio. 
 

Locatieraad 
De locatieraad bestaat op De Fakkel uit vier ouders. Ze zijn met name belast 
met het bewaken van de eigen identiteit en cultuur van de school. Zij doen dat 

in goed overleg met de directeur. 

Medezeggenschapsraad 

De Medezeggenschapsraad bestaat uit een personeels- en een oudergeleding. De 

leden zijn na zes jaar aftredend en niet herkiesbaar. Tussentijds zijn zij aftredend 
en wel herkiesbaar. De twee personeelsleden worden uit en door het personeel 
gekozen. De twee ouders worden door de ouders voorgedragen en gekozen. De 

directeur vertegenwoordigt het bevoegd gezag.  
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De Medezeggenschapsraad vergadert minimaal drie keer per jaar. In het 
medezeggenschapsreglement is aangegeven over welke zaken de MR adviesrecht 
heeft en over welke zaken instemmingsrecht. Alle zaken die de school betreffen, 

kunnen aan de orde komen. Door de raad wordt gesproken over o.a. begroting, 
jaarplan, schoolgids, vakantieregeling en de ouderbijdrage. 
 

Musical 
Eenmaal per twee jaar voert groep 7-8 aan het einde van het schooljaar een 
afscheidsmusical op. Deze musical wordt vanaf maart/april ingestudeerd en 

daarna opgevoerd in Goudriaan of in Ottoland. In 2024 is er weer een musical. 

Nieuwe leerlingen 

Nieuwe leerlingen worden aangemeld bij de directeur. Alle nieuwe ouders 

kunnen een rondleiding krijgen door de school. Voor de nieuwe leerlingen 
daadwerkelijk op school komen, worden ze uitgenodigd om van te voren een 
kennismakingsmorgen of –middag mee te maken. 

Indien de leerling al een school bezocht heeft, worden de gegevens betreffende 
zijn ontwikkeling ontvangen van de vorige school. Vanuit deze gegevens 
kunnen wij aansluiten bij het niveau van de leerling. Wanneer deze gegevens 

niet duidelijk zijn of leiden tot vragen, nemen wij contact op met de ouders 
en/of de vorige school.  
Bij vierjarigen die voor het eerst op school komen, wordt aan de ouders 

gevraagd een intakeformulier over de eerste vier jaar in te vullen. Naar 
aanleiding van dit formulier vindt er een gesprek plaats met de ouders en de 
groepsleerkracht. Zo laten we de zorg voor de leerlingen beginnen zodra ze de 

school binnenkomen. 
 
Nieuwsbrief 

Van allerlei schoolnieuws houden we u op de hoogte door middel van onze 
nieuwsbrief die iedere maand digitaal verschijnt. De nieuwsbrief is ook altijd te 
vinden op de website van de school. 

 
Ongelukken 
Bij kleine ongelukjes van de kinderen wordt in eerste instantie een beroep 

gedaan op de bedrijfshulpverlener of EHBO-er. Indien bezoek aan een arts of 
ziekenhuis noodzakelijk is, wordt dit gedaan in overleg met de ouders. Voor 
noodgevallen is het goed dat u bereikbaar bent. Als er geen contact tot stand 

komt met het gezin, neemt de school namens de ouders de beslissing, tenzij de 
ouders schriftelijk de school op de hoogte gesteld hebben wat geregeld moet 
worden in voorkomende gevallen. In ernstige gevallen bellen we 112. Dit gaat 

altijd in overleg met de directeur of diens plaatsvervanger. 
 
Open lesmorgen 

Elk jaar wordt er een OPEN MORGEN gehouden. Tijdens deze open lessen 
krijgen de ouders gelegenheid om in de klassen te kijken en lessen bij te wonen 
om zo een beter beeld van het onderwijs en het functioneren van hun kind te 

krijgen. 
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Ouderbezoek 
Indien ouders het op prijs stellen, komen de groepsleerkrachten op 
ouderbezoek. Het kan ook zijn dat de groepsleerkracht zelf een goede reden 

heeft om op bezoek te komen. De leerkracht van groep 1 bezoekt altijd alle 
kinderen van de groep. 
 

Oudercommissie 
De oudercommissie is betrokken bij de organisatie van tal van activiteiten 
gedurende het schooljaar, zoals het sinterklaasfeest, het kerstfeest, de 

paaslunch, het voorleesontbijt en het zomerfeest. Dankzij de inzet van de leden 
van de oudercommissie kunnen we als school dit soort festiviteiten blijven 
organiseren. De leden van de oudercommissie coördineren de hulp van ouders in 

de school. Elke groep heeft een eigen groepsouder. De oudercommissie bestaat 
uit vijf ouders. 
 

Ouderbijdrage 
Het onderwijs aan uw kind is gratis. Daarnaast zijn er enkele extra activiteiten 
die niet tot het gewone onderwijs behoren, waarvoor de school uw vrijwillige 

bijdrage vraagt. We denken hierbij aan het sinterklaasfeest, kerstfeest, 
paaslunch, zomerfeest, voorleesontbijt, kosten voor excursies en allerlei andere 
bijzondere dingen. De hoogte van de bijdrage per jaar is: 

1 schoolgaand kind  €  35,00 
2 schoolgaande kinderen €  60,00 
3 schoolgaande kinderen €  75,00 

 
Ouderhulp 
Er zijn nogal wat ouders direct of indirect actief voor onze school. Zonder de 

hulp van u als ouder kan de school een heleboel zaken niet regelen en 
uitvoeren. We waarderen uw inzet bijzonder. 

Overblijven                                                                                                   

Op school bestaat de mogelijkheid om uw kind te laten overblijven. Het 
overblijven wordt verzorgd door Wasko. Bij het overblijven zijn wel vrijwilligers 
nodig. Belangstellenden kunnen hiervoor contact opnemen met Wasko. Aan het 

begin van elk schooljaar ontvangt u de infogids met daarin informatie over het 
overblijven. Dit vindt bij de informatie van Wasko.                                                                                            

 

Paasfeest 
Op witte donderdag vieren we op school het paasfeest. Op die dag blijven de 
kinderen tussen de middag op school voor een verzorgde paaslunch. ’s Middags 

wordt dan in elke groep het paasfeest gevierd. 
 
Parro 

Oudercommunicatie van A tot Z, van een verslag van een schooldag tot een 
persoonlijk bericht naar ouders. Parro is de plek waar alles van communicatie 
tussen school en thuis samenkomt. Via Parro informeren leerkrachten de ouders 

en stellen ze vragen. Hiermee wordt het contact tussen ouders en school nog 
intensiever! 
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Projectweek 
Eén keer per twee jaar wordt een projectweek gehouden. Er wordt dan een 
onderwerp gekozen waarmee alle groepen aan de slag kunnen. Via groeps-

lessen, gastlessen, excursies, filmmateriaal en opdrachten is men intensief met 
dit onderwerp bezig. Aan het eind wordt er een kijkavond gehouden waarop 
iedereen welkom is om de werkstukken van de leerlingen te bekijken. 

 
Rapport 
In de maanden februari en juni krijgen de leerlingen van groep 3 t/m 8 een 

rapport mee naar huis. De leerlingen van de groepen 1 en 2 krijgen aan het 
einde van het schooljaar een rapport mee. 
 

Scholenmarkt 
Elk jaar is er een informatiemarkt VO voor de ouders van de leerlingen van 
groep 7 en 8. Deze scholenmarkt wordt op maandagavond 19 september 

georganiseerd in De Spil in Bleskensgraaf. Via de nieuwsbrief worden ouders 
geïnformeerd. 
 

Schooleigendommen 
Uw kind krijgt regelmatig boeken, schriften en ander schoolmateriaal mee naar 
huis. We verwachten dat hiermee voorzichtig wordt omgegaan. Toezicht hierop 

verhoogt de levensduur en brengt uw kind tegelijkertijd 
verantwoordelijkheidsgevoel bij ten aanzien van andermans eigendommen. 
Schoolmateriaal dat door slordigheid of onbehoorlijk gedrag kapot gegaan is, 

moet vergoed worden. Ook voor zoekgeraakte boeken en ander schoolmateriaal 
brengen wij kosten in rekening. 
 

Schoolfotograaf 
Elk jaar komt de schoolfotograaf. Dit doen we aan het begin van het schooljaar. 
Ook broertjes en zusjes die nog niet op school zitten, mogen dan op de foto.  

Er worden individuele en groepsfoto’s gemaakt. De fotograaf maakt ook een 
speciale foto van/voor groep 8. Deze krijgen ze bij hun afscheid als aandenken 
mee naar huis. 

Schoolgids 

In de schoolgids wordt u zo goed mogelijk geïnformeerd over de inhoud, 
kwaliteit en organisatie van het onderwijs op onze school. De schoolgids wordt 

aan het begin van een nieuw schooljaar op de website geplaatst.  
 
Schoolkamp 

Eén keer per twee jaar gaat groep 7-8 drie dagen op schoolkamp. De laatste 
jaren gaan we naar Loon op Zand. In 2023 is er weer een schoolkamp. 

Schoolreis 

De groepen 3 t/m 8 gaan op schoolreis. De bestemming en de datum worden 
via de nieuwsbrief bekend gemaakt. Als groep 7-8 op schoolkamp gaat, gaan ze 
dat jaar niet mee met de schoolreis. De groepen 1 en 2 gaan ook een morgen 

op reis; ze zoeken meestal een speeltuin in de buurt op. 
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Schoolvoetbaltoernooi 
Jaarlijks doet de school mee aan het schoolvoetbaltoernooi. Dat wordt 
gehouden op de velden van VVAC in Ottoland. De deelnemende teams komen 

allemaal uit de voormalige gemeente Graafstroom. Er is een meisjes- en een 
jongenstoernooi. De voetballers komen meestal uit de groepen 5-8. 
 

Sinterklaasfeest 
Op 5 december brengen de Sint en enkele pieten een bezoek aan onze school. 
Voor de ouders van de leerlingen uit groep 1 t/m 4 wordt in november een 

surpriseavond gehouden. Voorafgaande aan 5 december mogen de leerlingen 
uit groep 1 t/m 4 hun schoen zetten. Groep 5 t/m 8 trekt lootjes. Van deze 
kinderen wordt verwacht dat ze ook een surprise en een gedicht maken. 

 
 
Sportdag 

Op dinsdag 13 september doen de groepen 3 t/m 8 mee aan de 
schoolsportmorgen. Deze wordt samen met de basisscholen uit Molenaarsgraaf, 
Ottoland en Wijngaarden en GIGA Molenlanden voorbereid. Deze morgen wordt 

gehouden op het terrein van VVAC in Ottoland. ’s Middags hebben deze groepen 
weer gewoon school. De groepen 1 en 2 hebben 13 september gewoon school. 

Spreekmogelijkheden 

Een goed contact tussen ouders en leerkrachten vinden wij belangrijk. Daarom 
staan leerkrachten u graag te woord. Voor een korte boodschap of kort gesprek 
is na schooltijd de beste gelegenheid. Vóór schooltijd is minder geschikt omdat 

de kinderen dan opgevangen moeten worden. U kunt eventueel ook een 
afspraak maken voor een gesprek. Wanneer u een gesprek met de directeur 
wilt, kunt u een afspraak te maken. 

 
Startgesprekken 
Al in de tweede schoolweek worden startgesprekken gehouden. Tijdens deze 

gesprekken is er gelegenheid om bepaalde zaken die u als ouder(s) belangrijk 
vindt met de nieuwe leerkracht(en) te delen. Zaken zoals het karakter van het 
kind en het uitspreken van verwachtingen naar elkaar. Ook is het fijn dat er 

vroegtijdig gelegenheid is om kennis met elkaar te maken en eventueel 
afspraken te maken.  
 

Surpriseavond 
Ouders van leerlingen van de groepen 1 t/m 4 pakken samen met de 
leerkrachten sinterklaascadeaus in op een woensdagavond in november. 

 
Tafeltennis 
In de kerstvakantie wordt er een tafeltennistoernooi georganiseerd in 

Nieuwpoort. Alle leerlingen vanaf groep 5 kunnen daaraan meedoen. Aan het 
begin van de maand december kunnen de leerlingen zich door middel van een 
inschrijfformulier aanmelden. 

 
Techniekweek 
Een aantal keren per jaar houden we een techniekweek. In die week is er dan 

extra aandacht voor techniek. Dat kunnen technieklessen zijn, maar ook 
beschikt de school over techniekdozen om mee aan de slag te gaan.  
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Tienminutengesprek 
Tweemaal per schooljaar krijgt u een uitnodiging voor een tienminutengesprek 

met de groepsleerkracht(en) van uw kind(eren). Wij vinden het belangrijk om 
met de ouders van onze leerlingen te praten over de resultaten van het onderwijs. 
We gaan er vanuit dat u dat ook vindt.  

 
Typen 
Elk jaar bieden we de leerlingen vanaf groep 6 een typecursus aan, omdat goed 

kunnen typen in dit computertijdperk uiterst nuttig is. Meestal wordt deze 
cursus verzorgd in De Bron in Molenaarsgraaf. De typecursus wordt verzorgd 
door Rapido-typen. 

 
Verkeerlessen 
Deze lessen zijn op het plein. We oefenen behendigheid op de fiets. Ouders om 

hierbij te assisteren zijn altijd welkom! 
 
Verkeersveiligheid 

Vanwege het grote belang van een verkeersveilige haal- en brengomgeving is in 

2018 het asfalt bij de parkeerplaats voor de school voorzien van kleur. Ook zijn 
er palen in de berm geplaatst om weggebruikers te attenderen op de situatie. 
Natuurlijk blijft het belangrijk voor iedereen om alert te blijven op de 

verkeersveiligheid bij de school tijdens de momenten dat de kinderen naar 
school of naar huis gaan. Dank dat u stapvoets rijdt als u met de auto komt. 
Dank dat u uw kleine kinderen bij u in de buurt houdt als u op de parkeerplaats 

bent. We vinden het een veilig idee als kinderen niet zelf gaan rennen of fietsen 
op de parkeerplaats.  

Verzekering 

Uw kind is via school verzekerd voor allerlei kleine lichamelijke ongevallen op 
weg naar en van school, in de school en op het schoolplein. Ook tijdens 
schoolreisjes, excursies of andere activiteiten buiten school zijn uw kinderen 

verzekerd. In de regel zal eerst een beroep worden gedaan op de eigen 
ziektekostenverzekering.  
 

Voorleesontbijt 
Tijdens de Nationale Voorleesweek houden we een voorleesontbijt. Er komt 
iemand van buiten voorlezen in de groep en kinderen mogen in hun pyjama 

naar school. 
 
Website 

Op www.fakkel-goudriaan.nl vindt u altijd actuele informatie over onze school. 
Zo kunt u er de laatste nieuwsbrief vinden, foto’s bekijken van de verschillende 
activiteiten op school, het reilen en zeilen van elke groep bekijken en nog veel 

meer. Neem dus gerust een kijkje op onze site.  
 
Zendingsgeld 

Elke maandagmorgen kunnen de leerlingen zendingsgeld meebrengen. Hiervan 
worden enkele kinderen geadopteerd via de stichting Woord & Daad. Van het 
resterende bedrag worden giften overgemaakt naar andere goede doelen. 

 

http://www.fakkel-goudriaan.nl/
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Zomerfeest 
Op de laatste woensdag voor de zomervakantie wordt het zomerfeest 
gehouden. Op deze dag mogen de leerlingen verkleed naar school komen. Alle 

meesters en juffen vieren op die dag hun verjaardag. Daarmee wordt het 
eigenlijk een meesters- en juffendag.  
De activiteiten worden georganiseerd door het team en indien nodig met 

medewerking van de oudercommissie. 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 



- 20 - 

 

Liederenrooster 2022-2023 
Bij psalmen waar de nummering van de verzen in de oude en nieuwe berijming niet 

overeenkomt, zijn de nummers van de verzen in de oude berijming tussen haakjes vermeld.  

 

Datum Groep 3-4 Groep 5-6 Groep 7-8 
26-08-2022 Iedereen is anders Iedereen is anders Iedereen is anders 
02-09-2022 Ps 8:1 Ps 8:1 Ps 119:1 
09-09-2022 Ps 9:1 Ps 65:1 Ps 65:1 
16-09-2022 Ps 121:4 Ps 121:1 Ps 121:3 
23-09-2022 Ps 116:1 Ps 150:1 Ps 150:1 
30-09-2022 Als ik lees in de 

Bijbel 
Als ik lees in de 
Bijbel 

Als ik lees in de 
Bijbel 

07-10-2022 Ps 133:3 Ps 105:3 Ps 105:3 
14-10-2022 Ps 136:1 Ps 19:1 Ps 19:1 
21-10-2022 Liederen dankdag Liederen dankdag Liederen dankdag 

    
04-11-2022 Liederen dankdag Liederen dankdag Liederen dankdag 
11-11-2022 Ps 17:7 Ps 17:7 Ps 23:1 
18-11-2022 Ik wil even bij U 

komen 
Ik wil even bij U 
komen 

Ik wil even bij U 
komen 

25-11-2022 Ps 62:1a Ps 62:4 Ps 62:4 
02-12-2022 Ps 62:1 Ps 130:3 Ps 130:3 
09-12-2022 Ps 134:2 Ps 134:2 Ps 134:2 
16-12-2022 Kerstliederen Kerstliederen Kerstliederen 
23-12-2022 Kerstliederen Kerstliederen Kerstliederen 

    
    

13-01-2023 Ps 43:4 Ps 33:1a Ps 33:1a 
20-01-2023 Ps 93:4 Ps 33:1 Ps 33:1 
27-01-2023 Er is een dag  Opwekking 585 Er is een dag 
03-02-2023 Ps 42: 1a Ps 25:5 Ps 25:5 
10-02-2023 Ps 42:1 Ps 42:7 Ps 42:7 
17-02-2023 Ps. 81:8 Bijbelboeken OT Bijbelboeken OT 
24-02-2023 Liederen biddag Liederen biddag Liederen biddag 

    
10-03-2023 Liederen biddag Liederen biddag Liederen biddag 
17-03-2023 Ps 25:2a Ps 93:1 Ps 93:1 
24-03-2023 Ps 25:2 Ps 21:7 Ps 21:7 
31-03-2023 Ps 21:1 Ps 22:1 Ps 22:1 
07-04-2023 Paasliederen Paasliederen Paasliederen 
14-04-2023 Paasliederen Paasliederen Paasliederen 
21-04-2023 Uw liefde wint elke  Opwekking 813 Uw liefde wint elke  

    
    

12-05-2023 Ps 75:4 Ps 24:4 Ps 24:4 

19-05-2023 Ps 100:2 Ps 72:1a Ps 72:1a 
26-05-2023 Ps 116:8 Ps 72:1 Ps 72:1 
02-06-2023 Hij is de Rots Elly & Rikkert Hij is de Rots 

09-06-2023 Ps 139:14a Ps 146:3 Ps. 146:3 
16-06-2023 Ps 139:14 Ps 139:14 Kamp 
23-06-2023 Dank U, dank U wel Dank U, dank U wel Dank U, dank U wel 
30-06-2023 Heer, U kent mij als 

geen ander 
Marcel & Lydia 
Zimmer 

Heer, U kent mij als 
geen ander 

07-07-2023 Quit, my soul  Opwekking 717 (Eng) Quit, my soul  
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  Jaaroverzicht  2022 – 2023     CBS de Fakkel 
week:    van:    tot: maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag 

34 1 22-08/26-08  HLC    

35 2 29-08/02-09 Locatieraad Startgesprekken    

36 3 05-09/09-09      

37 4 12-09/16-09 Techniekweek 

Avond Loc+Team 

Sportmorgen   Schoolfotograaf 

38 5 19-09/23-09 Scholenmarkt VO    Schoolreis 3-6 

39 6 26-09/30-09 Wk tegen Pesten    Afscheid directeur 

40 7 03-10/07-10 MR     

41 8 10-10/14-10 Studiemiddag     

42 9 17-10/21-10   Boekenmarkt   

43  24-10/28-10 Herfstvakantie 

44 10 31-10/04-11 Studiedag HLC Dankdagviering  Inleveren 

Schoenendoos 

45 11 07-11/11-11      

46 12 14-11/18-11   Surpriseavond Verkeer 1-8  

47 13 21-11/25-11  10-min avond Fietscontrole Fietscontrole 

10 min avond 

 

48 14 28-11/02-12 Techniekweek     

49 15 05-12/09-12 Sinterklaasfeest     

50 16 12-12/16-09      

51 17 19-12/23-09   Kerstfeest   

52  26-12/30-12 Kerstvakantie 

1  02-01/06-01 Kerstvakantie 

2 18 09-01/13-01  HLC    

3 19 16-01/20-01 Locatieraad     

4 20 23-01/27-01   Voorleesontbijt   

5 21 30-01/03-02      

6 22 06-02/10-02 Inschrijving  

leerlingen  MR 

 Open lessen 

Rapport 1 

  

7 23 13-02/17-02  10-min avond  10 min avond  

8 24 20-02/24-02 Techniekweek    Studiedag 

9  27-02/03-03 Voorjaarsvakantie 

10 25 06-03/10-03  HLC Biddagviering   

11 26 13-03/17-03      

12 27 20-03/24-03    Studiedag  

13 28 27-03/31-03      

14 29 03-04/07-04 Verkeer 1-8   Paasfeest Goede Vrijdag 

15 30 10-04/14-04 2e Paasdag     

16 31 17-04/21-04  Eindtoets gr.8 Eindtoets gr.8 Eindtoets gr.8 Koningsspelen 

17  24-04/28-04 Meivakantie 

18  01-05/05-05 Meivakantie 

19 32 08-05/12-05 Schoolreis 1-2 HLC Schoolvoetbal-j Schoolvoetbal-m  

20 33 15-05/19-05    Hemelvaart  

21 34 22-05/26-05 Techniekweek     

22 35 29-05/02-06 2e Pinksterd.     

23 36 05-06/09-06 Studiemiddag 

Locatieraad 

    

24 37 12-06/16-06 MR  Kamp 7/8 Kamp 7/8 Kamp 7/8 

25 38 19-06/23-06      

26 39 26-06/30-06  Studiedag  Doorstroommidd. Rapport 2 

27 40 03-07/07-07   Zomerfeest 

Afscheidsavond 

  

   Zomervakantie 
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