
Schoolgids  

2014 -2015 
Burgemeester Westerbeek van Eertenschool  

Varik - Heesselt 

“Als je meer wilt dan een  

goede dorpsschool...” 

“...een stevige basis 

voor de toekomst.” 

Schoolkalender  

2019 -2020 
                  Voel je welkom, 

             Voel je vrij 

       



 
 
 

Missie 

Kinderen in een fijne en veilige omgeving  uitdagen 
om belangrijke kennis en vaardigheden mee te ne-
men als rijke bagage voor hun toekomst. 

Kernwaarden 

Voel je welkom 
 

Openheid, verbinding en 
vertrouwen.  

Visie 

We streven naar een levendige en open school 

 Meedenken? 

U bent van harte welkom op alle 

ouderavonden! 

We geven vorm aan een rijke leeromgeving  

We zijn een veilige kleine samenleving 
waar we leren voor het leven. 

Voel je vrij 
 

Erkenning, samen(werken) 
en autonomie.  

*Dit is een samenvatting van ons Schoolprofiel uit de schoolgids. Lees de hele schoolgids op onze site: schoolvarik.nl 



Kijk voor meer informatie op schoolvarik.nl 

       
       

       

       

       

       

september 2019 

Onze schooltijden 

Maandag 8.30u - 12.00u 13u – 15u 

Dinsdag 8.30u - 12.00u 13u – 15u 

Woensdag  8.30u - 12.15u   

Donderdag 8.30u - 12.00u 13u – 15u 

Vrijdag 8.30u - 12.00u 13u – 15u 

Schooltijden 

De kleuters hebben op woensdag 

geen school. Wist u dat we een 

continurooster onderzoeken? 

De data in deze schoolkalender zijn aan het begin van dit schooljaar vastgesteld. Eventuele wijzigingen vindt u in onze maandelijkse nieuwsbrief en digitale kalender. 



Wie is wie 
 

Leerkracht groep 1/2  
 

Gedragsspecialist 

Zorgteamlid 

Anti-pestcoo rdinator 

 Wilma d’Hollosy-Riksen 

Leerkracht groep 1/2 
 

Start 2019-2020 

Anke Raaijmakers 

Leerkracht groep 3/4  
 

Onderwijscoo rdinator 

MR en GMR-lid 

 

Leerpleincoach Petra Vinkestijn 

Leerkracht groep 5/6  
 

Vertrouwenspersoon 

Sportcoo rdinator 

Roëlle van Daelen-Blom 

Leerkracht groep 7/8  
 

Intern Begeleider (IB) 

Zorgteamlid 

 

Leonie van Leijen-Vervoorn 

Leerkracht groep 7/8  
 

MR-lid 

 

Leerkracht groep 3/4  
 

Overblijfcoo rdinator 

Talentcoo rdinator 

 

Leerpleincoach Sabine Hendrickx 

Corine Druijf 

mailto:w.d'hollosy@schoolvarik.nl?subject=Beste%20leerkracht
mailto:p.vinkestijn@schoolvarik.nl?subject=Beste%20leerkracht
mailto:r.vandaelen@schoolvarik.nl?subject=Beste%20leerkracht
mailto:l.vanleijen@schoolvarik.nl?subject=Beste%20leerkracht
mailto:s.hendrickx@schoolvarik.nl?subject=Beste%20leerkracht
mailto:p.vinkestijn@schoolvarik.nl?subject=Beste%20leerkracht


Kijk voor meer informatie op schoolvarik.nl 

       
       

       

       

       

       

oktober 2019 

 Vrijwillige ouderbijdrage 

Op de Algemene Ouderavond stellen 

we ook de vrijwillige ouderbijdrage 

vast. Bent u er bij? 



Wie is wie 
 

Remedial Teacher (RT) 
 

Cultuurcoo rdinator 

Zorgteamlid 

 

Mieke Nijboer 

Onderwijsassistent 

 

Ondersteuning leerlingen 

Ondersteuning in groep 

Peuterspeelzaal 

Marieke Gijsberts 

Onderwijsassistent 

 

Ondersteuning leerlingen 

Ondersteuning in groep 

Chapeau (BSO) 

 Angela van Zandwijk 

Conciërge 
 

Arbo-coo rdinator 

 

André Ton 

Schoolleider 
 

Beleid & Communicatie 

Onderwijskwaliteit 

Werkgroepen 

 Roland Bruggeman 



Kijk voor meer informatie op schoolvarik.nl 

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  

november 2019 

 Wij horen bij 



Kijk voor meer informatie op schoolvarik.nl 

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  

december 2019 

 Uw kind ziek? 

Stuur de groepsleerkracht voor 

schooltijd een berichtje via Parro 

dan hoeft u niet meer te bellen. 



Kijk voor meer informatie op schoolvarik.nl 

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  

januari 2020 

 Buitenschoolse opvang? 

Chapeaukinderwerk.nl organiseert 

bij ons de buitenschoolse opvang. 

Bel voor meer info Angela via 06-46923319  

http://06-46923319


 

 

Groen schoolplein 
 

Kinderen zijn gelukkiger 
en leren beter in een  

natuurlijke  
omgeving.  

Cultuur & Talentonwikkeling 
 
Cultuur & Talentontwikkeling krijgen dit jaar een nieuwe vorm 
die de lessen en leefwereld van het kind verrijkt. 
 

Thema’s 2019-2020 

Leerplein 
Het leerplein is een fijne plek in de school waar je ‘leert leren’ 

 

Vaardigheden krijgen de ruimte 

Op het leerplein is er alle ruimte om in rust je werk te maken. 
 

Leerzones & Leercoach 
Afwisselende werkplekken, materialen en ondersteuning die 
passen bij de verschillende manieren van leren. 

Kwaliteit in de klas 
Leren vraagt focus en inzet 

 

- Nieuwe kennis krijgt voorrang  
De dagindeling en manier van uitleggen is opnieuw 
doordacht. Lessen worden zelden onderbroken en 

gebeuren volgens het EDI-model.  
Zo komen we in ‘de leerstand’. 

*Dit is een samenvatting uit de plannen van ons Schoolplan. Lees het hele schoolplan op onze site: schoolvarik.nl  

Meer ‘schermtijd’ en concentratie tij-
dens de les vraagt om me e r beweging 

en frisse buitenlucht!  



Kijk voor meer informatie op schoolvarik.nl 

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  

februari 2020 

Hoe was je dag? 

Wat heb je vandaag ontdekt? Kun 

je dat eens voordoen? 

Interesse werkt motiverend! 



Kijk voor meer informatie op schoolvarik.nl 

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  

maart 2020 

 Gezonde traktaties 

Op je verjaardag mag je iets gezonds      

trakteren in de klas en langs alle    

leerkrachten voor een felicitatie! 



Kijk voor meer informatie op schoolvarik.nl 

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  

april 2020 

 Overblijven? 

Mail naar overblijf@schoolvarik.nl  

en u krijgt een registratiecode voor  

TSO-assistent.net waar u alle zaken 

kunt regelen. 



 
 
 

Leerlingenraad 
 
Onze kinderen ervaren school iedere dag. 
Daarom denken ze mee over plannen en 
wat er nog beter kan.  

Ouderraad (OR) 
 

De Ouderraad (OR) bestaat uit 
een aantal enthousiaste ouders 
die zich inzetten voor mooie       
activiteiten voor de kinderen.  
 
 
 
Mail: or@schoolvarik.nl 

Samen 

De basisschooltijd van uw kind maakt u maar e e n keer 
mee en is ontzettend belangrijk voor de toekomst van 
uw kind.  
 
Positief betrokken zijn vergroot direct de kansen van 
uw kind op een waardevolle basisschooltijd met mooie 
en leerzame herinneringen. 

Medezeggenschapsraad (MR) 
 
De Medezeggenschapsraad (MR) 
bestaat uit twee gekozen ouders 
en twee leerkrachten. Zij geven 
advies en hebben instemmings-
recht op belangrijke onderwer-
pen.  
 
Mail: mr@schoolvarik.nl 

*Dit is een samenvatting uit het hoofdstuk Ouderbetrokkenheid & Communicatie uit de schoolgids. Lees de hele schoolplan op onze site: schoolvarik.nl 

Werkgroepen 
 
Op dit moment zijn er twee 
werkgroepen actief. Lees meer 
info bij februari: Thema’s. 
 
groenschoolplein@schoolvarik.nl 
cultuur@schoolvarik.nl 



Kijk voor meer informatie op schoolvarik.nl 

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  

mei 2020 

Hoofdluis? 

Als uw kind hoofdluis heeft krijgt u 

bericht. Ontdekt u het zelf al eerder 

dan zijn we graag op de hoogte. 



 
 

 
 
 

 

*Overige contactgegevens en bijvoorbeeld de klachtenregeling leest u in onze schoolgids op: schoolvarik.nl 

Contact 

Onze school is e e n van de 21 scholen van stichting Fluvium. U 

kunt contact opnemen met Fluvium via onderstaande gege-

vens 

Voel je welkom, dat nemen we graag letterlijk 
 

Leg eenvoudig contact met de groepsleerkracht of      
schoolleiding via onze app: Parro. 
 
U kunt op deze manier een afspraak maken of iets meedelen 
over uw kind. Bovendien krijgt u een leesbevestiging en als 
dat nodig is nemen we contact op. 

Meningen, vragen, klachten en ideeën 
 

Over alle schoolzaken is uw visie welkom. U 
kunt altijd een afspraak maken met de 

schoolleiding via Parro of mail: 
 

directie@schoolvarik.nl 



Kijk voor meer informatie op schoolvarik.nl 

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  

juni 2020 

 Iedere donderdag is onze 

prachtige vernieuwde bieb open 

van 13:00u tot 15:00u 

Loop eens binnen!  



 
 

 
 

 

 
 
Refrein:  
Bij ons op school 
Hoort iedereen erbij 
Bij ons op school 
voelt iedereen zich blij 
Op de Burgemeester Westerbeek van Eerten school 
 
Samen leren 
Samen zingen 
Op de Burgemeester Westerbeek van Eertenschool 
Samen leren 
Samen zingen 
Op de Burgemeester Westerbeek van Eertenschool  
 
 
Refrein:  
Bij ons op school 
Hoort iedereen erbij 
Bij ons op school 
voelt iedereen zich blij 
Op de Burgemeester Westerbeek van Eerten school 

 
 
Voel je welkom 
Voel je vrij 
Op de Burgemeester Westerbeek van Eerten school  
Voel je welkom 
Voel je vrij 
Op de Burgemeester Westerbeek van Eerten school 

 
Refrein:  
Bij ons op school 
Hoort iedereen erbij 
Bij ons op school 
voelt iedereen zich blij 
Op de Burgemeester Westerbeek van Eerten school 
 
 
Je basis leggen 
En durven zeggen 
Op de Burgemeester Westerbeek van Eerten school 
Je basis leggen 
En durven zeggen 
Op de Burgemeester Westerbeek van Eerten school 
 
 

Ons schoollied 



Kijk voor meer informatie op schoolvarik.nl 

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  

     juli 2020 

Vakantietip! 

Genieten van je vakantie is belang-

rijk. Af en toe weer oefenen wat je 

geleerd hebt kan leuk zijn en zorgt 

voor een goede start. 


