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Geachte ouders/verzorgers! 
Graag presenteren wij deze handige jaarkalender als bijlage bij de 
schoolgids van onze school. Op de eerste pagina’s leest u de algemene 
informatie en op de maandbladen staan ingevuld de vakanties, 
studiedagen en andere activiteiten (voor zover bekend). Uitgebreide 
informatie over onze school, diverse protocollen en achtergronden vindt u 
in de schoolgids. Deze schoolgids staat op de website en u kunt hem 
downloaden. Mocht u liever een papieren versie van de schoolgids 
ontvangen, dan kunt u dit op school aangeven. Op onze schoolwebsite 
https://bsnicolaas.verdi.nl staat geen informatie vanuit de groepen, omdat 
wij gebruik maken van Parro. Parro is een communicatie-app waarmee we 
ouders snel en eenvoudig benaderen. Mochten er zich in de loop van het 
nieuwe schooljaar wijzigingen voordoen, dan wordt u hiervan op de hoogte 
gesteld middels Parro of via email. 
 
Directeur / MT 
Leon van Boxtel, directeur lvboxtel@verdi.nl 
Ilse Linders-van der Wijst, Intern begeleider ivdwijst@verdi.nl 
Gaby Kuijpers, locatie begeleider ghobeijn@verdi.nl  
 
Bestuur  
Onze school behoort tot Verdi basisonderwijs waar 20 basisscholen zijn 
aangesloten. Meer informatie is te vinden op de website www.verdi.nl, 
adres: Stadhuisplein 98, 5461 KS Veghel, tel. 0413 310790, mailadres: 
info@verdi.nl.  
De dagelijkse leiding van Verdi is in handen van de voorzitter van de raad 
van bestuur, de heer Paul Meessen. Voorzitter van raad van toezicht is de 
heer Maarten van de Louw. 
 
Inspectie Basisonderwijs  
De gemeente Meierijstad valt onder de inspectie van het onderwijs 
Eindhoven, info@owinsp.nl www.onderwijsinspectie.nl.  
Vragen over onderwijs: tel: 0800-8051 (gratis).  
Klachtenmeldingen/meldpunt:  
Vertrouwensinspecteurs tel: 0900-1113111.  
 

 
 
Schooltijden en pauze  
’s Morgens zal het eerste signaal om 08.25 uur gegeven worden. Het 
tweede signaal volgt om 08.30 uur. Vanaf dat moment starten de 
onderwijskundige activiteiten. 
Tijdens de inloopmomenten zijn de leerkrachten in de klas om de 
leerlingen op te vangen. Stuur uw kind niet te vroeg naar school. Tussen 
08.20 en 08.30 uur is er surveillance op het schoolplein. 
 
De pauzetijden zijn als volgt:  
Elke dag een korte pauze van 10:15 – 10:30 u groepen 3 ,4, 5, 6, 7, 8. 
Groep 1/2 heeft afwijkende pauzetijden omdat op deze manier groep 3 dan 
afzonderlijk instructie kan krijgen. 
Pauze na de lunch: 
Maandag 12:15 u groep 1, 2, 3, 4, 5 Groep 6/7/8 heeft dan al gym. 
Dinsdag 12:15 u groep 1, 2, 6, 7, 8 Groep 3/4/5 heeft dan al gym. 
Op woensdag geen lunch 
Donderdag 12:00 u groep 1, 2, 3    
Donderdag 12:15 u groep 4, 5, 6, 7, 8 
Vrijdag hebben alle groepen na de lunch tegelijkertijd een korte pauze om 
12:15 u. 
  
Tijdens deze pauzes wordt door de leerkrachten op de speelplaats toezicht 
gehouden. Kinderen mogen niet zonder toestemming van de surveillerende 
leerkracht de school binnengaan of de speelplaats verlaten. 
Een pauzehapje bestaat alleen uit fruit, groente, een snee peperkoek, een 
kale rijstwafel of een boterham. 
Een lunch bestaat uit een broodmaaltijd rekening houdend met producten 
uit de schijf van Vijf. Op de schoolwebsite kunt u ideeën halen uit de 
Gezonde school Inspiratielijst. Het document vindt u op de site onder 
tabblad ‘Ouders’ en daar weer onder het kopje ‘Documenten’.  
 

 
 
 
 

https://bsnicolaas.verdi.nl/
mailto:lvboxtel@verdi.nl
mailto:ivdwijst@verdi.nl
mailto:ghobeijn@verdi.nl
http://www.verdi.nl/
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Lijst teamleden Verdi basisschool St Nicolaas Boerdonk 

Leon van Boxtel 
directeur 

lvboxtel@verdi.nl 
Tel: 0492-461877 

Gaby Kuijpers-Hobeijn 
Locatiebegeleider/ 
Schoolondersteuner 

ghobeijn@verdi.nl 

Ilse Linders-van der Wijst 
Intern begeleider 

ivdwijst@verdi.nl 

Marij Scheenloop-Hendriks 
Leerkracht groep 1/2/(3) 

mscheenloop@verdi.nl 

Karin van de Wijdeven-van Berkel 
Leerkracht groep 1/2/(3) 

kvberkel@verdi.nl 

Lonneke Beekmans-Hubers 
Leerkracht groep (3)4/5 
Interne contactpersoon 

lhubers@verdi.nl 

Lieke Hanssen-van den Brandt 
Leerkracht groep 6/7/8 

lvdbrand@verdi.nl 

Yvonne Verwegen-van der Aa 
Leerkracht groep 6/7/8 

yvdaa@verdi.nl 
 

Krista Strik-van Herpen 
Leraar ondersteuner 

kvherpen@verdi.nl 

Berthie Opheij-Jegerings 
conciërge 

bjegerings@verdi.nl 

Arna Vogels 
Pien van den Bosch  
Anouk van Sleuwen 
medewerkers SPV/BSO 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Medezeggenschapsraad: GMR en MR  
Medezeggenschap is binnen Verdi basisonderwijs georganiseerd op 
school in de Medezeggenschapsraad (MR) en Verdi breed in de 
Gemeenschappelijke MR (GMR). Bij beide raden bestaat dit altijd uit een 
vertegenwoordiging van leerkrachten én ouders. 
Ouders kunnen zich verkiesbaar stellen voor zowel de MR als de GMR. Ze 
worden gekozen voor een termijn van 3 jaar. Hieronder het actuele 
overzicht van de MR-leden van onze school: 
 

Oudergeleding    

Voorzitter Carola van Rossum mrni@verdi.nl 

Lid Janine van den Berg  

Lid Iris Kusters  

Personeelsgel.    

Lid Karin van de Wijdeven-
van Berkel 

kvberkel@verdi.nl 

Lid Lonneke Beekmans-
Hubers 

lhubers@verdi.nl 

 
Informatiemiddag met strippenkaart 
We organiseren dit schooljaar voor alle ouders een informatiemiddag van 
15:30 – 17:00 u. Deze middag vindt plaats op woensdag 28 september 
2022. Aan de hand van een strippenkaart worden ouders/verzorgers 
meegenomen in een dagprogramma van een leerling. De informatie 
omtrent de organisatie gedurende die middag ontvangt u in de eerste 
weken van school. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Basisschool Nicolaas • telefoonnummer 0492-461877 • emailadres: nicolaas@verdi.nl  4 

 
 
De Ouderraad van onze school   

Telefoon Email adres 

Voorzitter: 
Sandra van Kol 

 06-20703006   sandravankol@gmail.com 

Secretaris: 
Mandy Piessens 

   

Penningmeester: 
Susan Verhofstadt 

   

 
Alle ouder(s)/verzorger(s), die kinderen bij ons op school hebben, kunnen 
lid worden van de ouderraad. Er zitten op dit moment naast het bestuur 
nog zeven leden in de ouderraad. Deze ouderraad organiseert met de 
leerkrachten vooral niet-onderwijsgerichte activiteiten. Als afgevaardigde 
namens de school heeft Gaby Kuijpers een adviserende rol.  
 
Ouderhulp 
Ouders zijn dus op veel manieren actief in de school. Een basisschool kan 
moeilijk zonder. Uw hulp is hard nodig. Hierbij kan gedacht worden aan: 
het schoonmaken van materialen, het herstellen van boeken, het 
assisteren bij sportevenementen, het vervoeren van kinderen en het 
begeleiden van groepjes kinderen bij uitstapjes. Als dank voor jullie inzet 
wordt aan het eind van het schooljaar een ouder bedank-moment 
georganiseerd. 
 
Vanaf volgend schooljaar ontvangen ouders/verzorgers een formulier waar 
ze op aan kunnen geven bij welke activiteiten zij kunnen willen helpen. 
Hulp is dan gewenst bij het meedenken en organiseren van activiteiten 
rondom Kerst, Sinterklaas, sport- en spel dag, speur- en/of 
verrassingstocht en school- en/of groepsreisjes.  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Verdi basisonderwijs is van mening dat elke kind recht heeft op deelname 
aan de activiteiten die georganiseerd wordt door de ouderraad. Deze 
activiteiten zijn onderdeel van het onderwijsaanbod wat de school 
aanbiedt. Voorheen werd hiervoor door de ouderraad een vrijwillige 
bijdrage aan ouders/verzorgers gevraagd. Sinds vorig schooljaar neemt 
Verdi deze vrijwillige ouderbijdrage voor haar rekening. Per leerling is er 
een budget van € 12,50 per jaar beschikbaar voor deze activiteiten. De 
ouderraad blijft verantwoordelijk voor de uitvoering van deze activiteiten.  
Voor incidentele uitgaven voor bijvoorbeeld kamp en schoolreisje kan de 
ouderraad een aanvullende vrijwillige bijdrage aan ouders/verzorgers 
vragen. 
 
De klassenouders 
De klassenouder, aanspreekpunt voor ouders en leerkrachten, regelt en 
organiseert de extra hulp zoals vervoer en begeleiding van diverse 
groepsactiviteiten. 
 

Groep klassenouders 

1/2 (3) Mandy Piessens en Susan Verhofstadt 

(3)/4/5 Daniëlle Sterken en Karin van de Zanden 

6/7/8 Krista Hendriks en Yvette Slijpen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:sandravankol@gmail.com
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Ziekmelding, leerplicht en vakantie  
Stel bij ziekte tijdig, liefst voor aanvang van de schooltijd, schriftelijk of 
telefonisch de school in kennis. Het liefst niet via Parro, want dit wordt vaak 
pas later door de leerkracht gelezen. 
Als uw kind op school ziek wordt, nemen wij zo snel mogelijk contact met u 
op, met het verzoek om uw kind te komen halen. Is uw kind afwezig en niet 
afgemeld, dan neemt de school uiterlijk in de pauze contact met u op. 
De school is verplicht alle vormen van verlof en/of verzuim te noteren en zo 
nodig door te geven aan de leerplichtambtenaar.  
 
Voor extra verlof, vrijstelling, schorsing, verwijdering etc. worden de regels 
gehanteerd die gegeven worden in “De wegwijzer Uitvoering 
Leerplichtwet”. Extra verlof moet schriftelijk bij de directie aangevraagd 
worden. Het document vindt u op de site onder tabblad ‘Ouders’ en daar 
weer onder het kopje ‘Documenten’. Extra verlof op het einde van het 
schooljaar wordt niet gegeven. 
 
Hoofdluiscontrole 
Na elke vakantie worden de kinderen door enkele ouders gecontroleerd op 
hoofdluis. U wordt door de locatiebegeleider of door de conciërge op de 
hoogte gesteld, als er hoofdluis bij uw kind gevonden is.  
Wordt er hoofdluis geconstateerd in een groep, dan worden de ouders per 
mail geïnformeerd door de leerkracht of juf Lonneke. Zij is de coördinator 
hoofdluiscontrole. 
 
Bewegingsonderwijs 
De gymlessen worden gegeven in de gymzaal van D’n Hazenpot. Groep 1 
en 2 dragen daarvoor gemakkelijke kleding (dus geen verplichte 
gymkleding) en gymschoenen zonder veters. De gymschoenen blijven op 
school. Door groep 3 t/m 8 wordt wel gymkleding gedragen. We denken 
daarbij aan een turnpakje of korte broek met T-shirt en gymschoenen 
(geen zwarte zolen). Kinderen mogen tijdens de gymles liefst géén 
sieraden dragen. De kleding wordt pas in kleedlokalen van de gymzaal 
aangetrokken. Wanneer de kinderen niet met de gymlessen kunnen 
meedoen, vernemen wij dat graag schriftelijk. 
 
 
 

gymtijden    

  Tijd   

maandag Groep 6/7/8 o.l.v. juf Yvonne 

dinsdag Groep 3 samen met groep 4/5 o.l.v. juf Lonneke 

woensdag 
Groep 3 samen met groep 4/5 o.l.v. juf Gaby 

Groep 6/7/8 o.l.v. juf Gaby 

donderdag -   

vrijdag Leerlingen gr 1/2 o.l.v. juf Karin 

 
 
Verjaardagen: jarig zijn is een feest!  
Op onze school hebben we een gezond traktatiebeleid. Kinderen van 
groep 1 t/m 3 kunnen bijvoorbeeld een traktatie maken uit de lijst ‘leuke en 
gezonde traktaties’. Alle nieuwe ouders worden hier op gewezen. U kunt 
deze lijst terugvinden op onze website bij het tabblad ‘ouders’ onder het 
kopje ‘Documenten’. 
De kinderen van de middenbouw en de bovenbouw maken aan het begin 
van het jaar samen met de leerkracht een lijst met traktaties waar ze uit 
mogen kiezen. Samen zijn we verantwoordelijk dat iedereen zich hieraan 
houdt.  
 
Instroomdagen kleuters 
Voordat de kinderen 4 jaar worden mogen nieuwe kleuters 2 tot 5 dagdelen 
komen wennen. De eerste maandag na de vierde verjaardag mogen de 
kinderen hele dagen naar school. Er kan in overleg met de ouders gekozen 
worden voor een andere instroomdatum of -tijd. Eventueel kan er ook 
overleg plaatsvinden over het opstarten met halve dagen. 
 
Aanmelding 
In februari van elk jaar kunnen ouders hun kinderen, die in het komende 
schooljaar 4 jaar worden, aanmelden bij een basisschool. Deze dagen 
worden door Verdi vastgesteld en regionaal kenbaar gemaakt. Op deze 
dagen bent u na schooltijd welkom, zodat u al vast kunt kennismaken met 
de leerkracht en een indruk krijgt van de kleutergroep waarin uw kind 
terecht komt.  
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SPV Peuterspeelzaal  
Peuterspeelzaal “De Speelhoek” van SPV is gevestigd in de school. Op 
dinsdagochtend en vrijdagochtend zijn de peuters op onze school 
aanwezig. De leiding is in handen van peuterleidsters Arna Vogels en Pien 
van den Bosch. Kinderen van 2 jaar en 3 maanden tot 4 jaar zijn van harte 
welkom. Voor aanmelding en informatie kunt u de site bezoeken: 
https://spv.verdi.nl  
 
Buitenschoolse opvang  
Met ingang van december 2020 zijn we gestart met buitenschoolse opvang 
in de vorm van naschoolse opvang (NSO). Dit betekent dat wij ná de 
reguliere schooltijd tot 18:00 u uw kind(eren) kunnen opvangen. De dagen 
waarop deze NSO zou worden aangeboden worden zijn in eerste instantie 
maandag, dinsdag en donderdag. Op vrijdag is aanvraag mogelijk.  
Met ingang van het nieuwe schooljaar 2022-2023 zal gestart worden met 
de voorschoolse opvang (VSO). Deze voorschoolse opvang is vóór 
schooltijd geopend op maandag-, dinsdag-, donderdag- en vrijdagochtend 
van 7:00 u – 8:30 u.  
De opvang wordt verzorgd door Pien van den Bosch en Anouk van 
Sleuwen en wordt georganiseerd door SPV. Voor aanmeldingen kun u 
mailen naar jsmit@verdi.nl of de website van SPV bezoeken 
https://spv.verdi.nl  
 
Centrum voor Jeugd en Gezin  
Opvoeden en opgroeien gaan niet altijd vanzelf. Het is normaal om vragen 
te hebben over je kind, je vader of moeder, of over jezelf. Iedereen twijfelt 
wel eens of bepaald gedrag ‘normaal’ is. Praktische tips, informatie en 
advies zijn dan welkom. Het CJG is bereikbaar telefonisch: 0800-2540000  
of via website: www.cjggeeftantwoord.nl  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Interne contactpersoon  
Binnen de school is Lonneke Beekmans als interne contactpersoon, bij wie 
u terecht kunt met een klacht over machtsmisbruik door iemand van de 
school (personeel, leerlingen, ouders, vrijwilligers etc.) Zij zal naar uw 
verhaal luisteren en samen met u bekijken wat er moet gebeuren. Ze gaat 
niet zelf met de klacht aan de slag maar verwijst mogelijk naar de externe 
vertrouwenspersonen binnen Verdi.  
 
Externe vertrouwenspersonen 
Binnen Verdi is de externe vertrouwenspersoon Karen Hulsman-Sebastian. 
karen@ks-advies.com  
 
 
Lezen? Met de bibliotheek natuurlijk! 
Lezen is een basisvaardigheid in het leven. Als je goed kunt lezen, heb je 
het later ook gemakkelijker, denk maar aan het schrijven van een 
sollicitatiebrief, het lezen van de krant of het zoeken naar informatie op 
internet.  
Het abonnement van de bibliotheek is gratis voor iedereen tot en met 17 
jaar. Je betaalt alleen eenmalig inschrijfgeld.  
www.bibliotheekveghel.nl            
  
Openingstijden bibliotheek ’t Leeshuukske                           
Gemeenschapshuis D’n Hazenpot  
Maandag:    09.00-10.00 uur 
Donderdag: 13.30-15.00 uur en 18.00-19.00 uur.          

 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://spv.skipov.nl/
mailto:jsmit@skipov.nl
https://spv.skipov.nl/
http://www.cjggeeftantwoord.nl/
mailto:karen@ks-advies.com
http://www.bibliotheekveghel.nl/
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Augustus 2022 
MAANDAG DINSDAG WOENSDAG DONDERDAG VRIJDAG ZATERDAG ZONDAG 

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     
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September 2022 

MAANDAG DINSDAG WOENSDAG DONDERDAG VRIJDAG ZATERDAG ZONDAG 

   1 2 3 4 

       

5 6 7 8 9 10 11 
Start schooljaar! 
Deze week: 
Project ‘De Fijne School’  Hoofdluiscontrole     

12 13 14 15 16 17 18 

Deze week: 
Project ‘De Fijne School’    

Studiedag (alle leerlingen 
vrij)   

19 20 21 22 23 24 25 

Deze week: 
Project ‘De Fijne School’ Prinsjesdag      

26 27 28 29 30   

  

Op Voeten En Fietsen-
dag (OVEF) 
Informatie middag met 
de strippenkaart (15:30 u 
tot 17:00 u ouders en lln 
welkom)     
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Oktober 2022 
MAANDAG DINSDAG WOENSDAG DONDERDAG VRIJDAG ZATERDAG ZONDAG 

     1 2 

        

3 4 5 6 7 8 9 

 Dierendag 
Studiedag (alle leerlingen 
vrij)     

10 11 12 13 14 15 16 

Welbevindingsgesprek 
(Planning via Parro) 

Welbevindingsgesprek 
(Planning via Parro) 

Welbevindingsgesprek 
(Planning via Parro) 

Welbevindingsgesprek 
(Planning via Parro)    

17 18 19 20 21 22 23 

    

Afsluiting 
Kinderboekenweek 
(11:15 u – 11:45 u) 
School uit om 12:00u !   

24 25 26 27 28 29 30 

Herfstvakantie!     Wintertijd  
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November 2022 

MAANDAG DINSDAG WOENSDAG DONDERDAG VRIJDAG ZATERDAG ZONDAG 

31 okt 1 2 3 4 5 6 

Naar school!  Hoofdluiscontrole     

7 8 9 10 11 12 13 

  Nationaal School Ontbijt     

14 15 16 17 18 19 20 
 
Studiedag (alle leerlingen 
vrij)       

21 22 23 24 25 26 27 

       

28 29 30     
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December 2022 
MAANDAG DINSDAG WOENSDAG DONDERDAG VRIJDAG ZATERDAG ZONDAG 

   1 2 3 4 

       

5 6 7 8 9 10 11 

Sinterklaas jarig! 
Studiedag (alle leerlingen 
vrij)      

12 13 14 15 16 17 18 

       

19 20 21 22 23 24 25 

   Kerstviering School uit om 12:00u !  Eerste kerstdag 

26 27 28 29 30 31 1 

Kerstvakantie       
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Januari 2023 

MAANDAG DINSDAG WOENSDAG DONDERDAG VRIJDAG ZATERDAG ZONDAG 

2 3 4 5 6 7 8 

Kerstvakantie       

9 10 11 12 13 14 15 

  Hoofdluiscontrole     

16 17 18 19 20 21 22 

       

23 24 25 26 27 28 29 

       

30 31      
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Februari 2023 
MAANDAG DINSDAG WOENSDAG DONDERDAG VRIJDAG ZATERDAG ZONDAG 

  1 2 3 4 5 

       

6 7 8 9 10 11 12 

   
Studiedag (alle leerlingen 
vrij)    

13 14 15 16 17 18 19 
 
 

 
Valentijnsdag! 

   
 
School uit om 12:00u ! 

  

20 21 22 23 24 25 26 

Voorjaarsvakantie!       

27 28      
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Maart 2023 
MAANDAG DINSDAG WOENSDAG DONDERDAG VRIJDAG ZATERDAG ZONDAG 

  1 2 3 4 5 

  Hoofdluiscontrole  Rapport 1   

6 7 8 9 10 11 12 

Rapportgesprekken 
(Planning via Parro) 

Rapportgesprekken 
(Planning via Parro) 

Rapportgesprekken 
(Planning via Parro) 

Rapportgesprekken 
(Planning via Parro)    

13 14 15 16 17 18 19 

       

20 21 22 23 24 25 26 

Week van de 
Lentekriebels 

Week van de 
Lentekriebels 

Start Ramadan 
Week van de 
Lentekriebels 

Week van de 
Lentekriebels 

Week van de 
Lentekriebels Zomertijd  

27 28 29 30 31   

  
Inloopochtend (De 
school in bedrijf bekijken)     



              Verdi basisschool Sint Nicolaas • telefoonnummer 0492-461877 • emailadres: nicolaas@verdi.nl 16 

  

 
  

April 2023 
MAANDAG DINSDAG WOENSDAG DONDERDAG VRIJDAG ZATERDAG ZONDAG 

     1 2 

       

3 4 5 6 7 8 9 

    Goede vrijdag  Eerste Paasdag 

10 11 12 13 14 15 16 

Tweede Paasdag       

17 18 19 20 21 22 23 

   Einde Ramadan 
Koningsspelen 
School uit om 12:00u ! Suikerfeest  

24 25 26 27 28 29 30 

Meivakantie   Koningsdag    
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Mei 2023 

MAANDAG DINSDAG WOENSDAG DONDERDAG VRIJDAG ZATERDAG ZONDAG 

1 2 3 4 5 6 7 

Suikerfeest?   Dodenherdenking Bevrijdingsdag   

8 9 10 11 12 13 14 

  Hoofdluiscontrole    Moederdag 

15 16 17 18 18 20 21 

   Hemelvaartsdag Vrije dag ná Hemelvaart   

22 23 24 25 26 27 28 

      Eerste Pinksterdag 

29 30 31     

Tweede Pinksterdag       
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Juni 2023 
MAANDAG DINSDAG WOENSDAG DONDERDAG VRIJDAG ZATERDAG ZONDAG 

   1 2 3 4 

       

5 6 7 8 9 10 11 

       

12 13 14 15 16 17 18 

      Vaderdag 

19 20 21 22 23 24 25 

    Juffendag   

26 27 28 29 30    

  
Ouderbedankviering 
(11:15-12:15 u)     
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Juli 2023 
MAANDAG DINSDAG WOENSDAG DONDERDAG VRIJDAG ZATERDAG ZONDAG 

3 4 5 6 7 8 9 

       

10 11 12 13 14 15 16 

   School uit om 12:00u ! 

 
Studiedag (alle leerlingen 
vrij)   

17 18 19 20 21 22 23 

Start zomervakantie       

24 25 26 27 28 29 30 

       

31       

      
Start nieuw schooljaar: 
28 augustus 2023 


