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Informatie 2021-2022 
 

Voorwoord 

Met trots presenteren wij de informatie voor het schooljaar 2021-2022. In 

dit bulletin vindt u praktische, jaarlijks wisselende informatie over de school. 

Een nieuw schooljaar, waarin we alle kinderen en ouders hartelijk welkom 

heten op de Paschalisschool. 

 

Afgelopen jaar was een bijzonder jaar met allerlei aanpassingen door 

Corona. We kunnen dan ook trots zijn hoe alles met de leerlingen, ouders en 

leerkrachten is verlopen. Op het moment dat we deze informatie-kalender 

maken, mogen ouders weer de school in en hebben we een informatie-

avond. We hopen dat dit zo blijft en alle activiteiten door kunnen blijven 

gaan.  

 

Groepen 

Dit schooljaar starten we met 12 groepen op de Suikerberg.  

Drie groepen 1-2, twee groepen 3-4, een groep 4-5, twee groepen 5-6, twee 

groepen 7 en twee groepen 8. 

 

Adresgegevens 

Suikerbergseweg 2 6604 AE Wijchen (024) 3661209 

 

Schoolleiding 

Directeur Lieke van de Ven 

Email: paschalis.directie@kansenkleur.nl 

Bereikbaar op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag 

Teamleider Nicole Maassen 

Bereikbaar op maandag, dinsdag en donderdag 

Email: nicole.maassen@kansenkleur.nl  

 

 

‘Leren zichtbaar maken’ 

De Paschalisschool is volop in ontwikkeling. Naast ‘Leren Zichtbaar Maken’ 

hebben we een ambitieus vierjarenplan met elkaar gemaakt. Dit schoolpan 

kunt u op de website terug vinden. Voor ‘Leren Zichtbaar Maken’ hebben we 

onze ambitie als volgt geformuleerd: 

 

 

De leerlingen hebben kenmerken van een beoordelingsbekwame 

zichtbaar lerende leerling. 

Ze begrijpen wat ze leren, hoe ze ervoor staan en wat hun volgende 

stappen zullen zijn. 

De norm en maatstaf is ‘groei’! 

 

augustus 

        

02  03  04  05  06  

09  10  11  12  13  

16  17  18  19  20  

23  24  25  26  27  

30  
Eerste 

schooldag 

31        
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 september         

    01  02  03  

06  07  08  
 
 

09  10  

13  
 

14  
 

15  
 

16  

Informatieavond 
 

17  

20  
Studiedag 

Alle groepen 
vrij 

21  
 

22  23  24  

27  28  29  30  
Gesprekken 

Groep 2 t/m 8 

  

 

 

Vreedzame school 

De Paschalisschool is een Vreedzame school, waarbij betrokkenheid een van de kernwaarden is. 

Dit betekent dat wij altijd positief over elkaar spreken en dat we met elkaar in gesprek gaan, 

wanneer er problemen of vragen zijn. Dit leren wij de kinderen en als volwassenen geven wij 

uiteraard het goede voorbeeld. 

 

Met wie bespreekt u wat? 

Vragen of informatie die betrekking hebben op uw kind of de groep van uw kind; de leerkracht is 

de juiste persoon. 

Vragen of tips over het beleid of organisatie op bouwniveau; dan kunt u contact opnemen met de 

teamleider Nicole Maassen of de directeur Lieke van de Ven. 

 

Er kunnen situaties voorkomen waardoor ouders en leerkrachten er samen 

niet goed uit kunnen komen. Zowel ouders als de leerkrachten kunnen dan 

contact opnemen met iemand van de schoolleiding. 

 

Weet u niet bij wie u moet zijn?  

Stuur een mail naar paschalis.administratie@kansenkleur.nl met uw vraag 

en we zorgen dat u met de juiste persoon in contact komt. 

 

Ouderportaal  

Via de website kunt u inloggen bij het ouderportaal. Hier kunt uw 

(adres)gegevens controleren. Klopt er iets niet, geef dit dan a.u.b., door aan 

de administratie van onze school. Ook kunt u de absentiegegevens zien en 

wie er bij uw zoon/dochter in de klas zitten. 

Communicatie                                                                                                                  

M.i.v. van dit schooljaar starten we met een pilot wat betreft de 

communicatie van en naar de school. Het belangrijkste hierbij is dat er een 

grotere rol wordt weggelegd voor Parro en de berichten die worden verstuurd 

slechts zakelijk van aard zijn. 

Parro gaat het standaard communicatiemiddel worden tussen ouders en 

school en andersom. 

Dat houdt in dat u geen mail meer gebruikt in uw contacten naar de 

leerkracht toe, maar dat u hiervoor Parro gebruikt. De inhoud van deze 

berichten is puur zakelijk, bijv. dat uw kind overmorgen om 13.30 uur naar 

de tandarts moet. Het is (en was) niet de bedoeling dat deze berichten 

inhoudelijk van aard zijn. Inhoudelijke berichten zullen standaard worden 

beantwoord met de vraag om hiertoe een afspraak met de leerkracht te 

maken. 

Wilt u het met de leerkracht hebben over bijv. de vorderingen van uw kind, 

dan maakt u een afspraak hiervoor, via Parro of per telefoon. 

Andersom zal de leerkracht ook alleen Parro gebruiken als middel om met u 

te communiceren. Dit gebeurt al heel veel; er worden geregeld foto’s 

gedeeld van allerlei activiteiten en de uitnodigingen voor ouderavonden 

komen al via Parro en in de nabije toekomst zullen er nog meer 

mogelijkheden benut worden. 

Leerkrachten hebben de mogelijkheid om Parro zo in te stellen dat er 

gedurende een bepaalde dag(en) of dagdelen geen berichten binnenkomen. 

Zij zullen dit met u communiceren, omdat dit per leerkracht verschillend kan 

zijn. 

mailto:paschalis.administratie@kansenkleur.nl


 

oktober 

        

        01  
Groep 1-2 vrij 

04  
Alle groepen 

vrij  

05  
Gesprekken 

Groep 2 t/m 8 

06 
 

 
 

07  08  

11  12  13  14  15  

18 

 

19 

 

20 

 

21 

 

22 

Alle groepen 
12.30 uur vrij 

25  
 

herfstvakantie 

26  
 

herfstvakantie 

27  
 

herfstvakantie 

28  
 

herfstvakantie 

29  
 

herfstvakantie 

 

 

Het grote voordeel voor u is dat u slechts één kanaal in de gaten hoeft te 

houden voor de informatie vanuit school: Parro. 

Wilt u Parro ook op de pc of laptop gebruiken, dan kunt dit downloaden via 

de site: https://talk.parro.com 

Wanneer u uw kind ziek moet melden, dan is de telefoon nog steeds het 

beste middel. U belt op de dag zelf tussen 8.00 en 8.20 uur naar school 

(024 3661209). In de regel neemt de conciërge dit aan en geeft het bericht 

door aan de leerkracht. 

Personeelsleden zonder groep zijn niet bereikbaar via Parro. Hiervoor kunt u 

de telefoon of de mail gebruiken. Denk aan leden van de directie, IB en ICT. 

Ook zij zullen naar u toe in de regel geen Parro gebruiken. Wanneer u in een 

werkgroep zit vanuit school is het ook vaak meer praktisch om te 

communiceren via de mail. 

In eerste instantie is dit een pilot tot de herfstvakantie. Dan bekijken we of 

dit definitief wordt. 

Het gebruik van de (nieuwe) website verandert op zich niet. Hierin staat veel 

statische informatie. Alleen de agenda en het nieuws worden voortdurend 

aangepast. 

De Maandagkrant is vervangen door de Paschalis Flits die op vrijdag 

verschijnt. U krijgt deze automatisch toegezonden via Parro. 

We hopen dat een en ander zo duidelijk voor u is. Hebt u toch nog een 

vraag, dan zijn we graag bereid u daarbij te helpen. U kunt hiervoor terecht 

bij de leerkracht of de werkgroep ICT. 

 

Intern begeleider 

De intern begeleider coördineert de zorg voor kinderen die iets extra’s nodig 

hebben buiten datgene wat standaard in de klas wordt aangeboden. 

Daarnaast ondersteunt ze leerkrachten. Lucienne van Summeren is de 

intern begeleider. 

 

 

 

 

 

 

 



 

november 

  
 
 

   
 

  

01  
 

02  
 

03  04  
 

05  

08  09  10  11  12  
Groep 1-2 vrij 

15  16  
Start Cito-toets 

groep 8 

17  18  19  

22  23   
Studiemiddag 
Alle groepen 
12.30 uur vrij 

24  25  
 
 
 
 

26  

29  30        

 

 

Interne vertrouwenspersonen                                                                                                                               

Soms gaan dingen niet zoals je graag zou willen. Je hebt al een hele tijd 

ruzie met iemand op school of je wordt vaak gepest of er gebeuren andere 

dingen waar je boos of verdrietig van wordt. En niet zo maar een beetje, het 

zit je echt behoorlijk dwars. Dan wordt het tijd om een oplossing te zoeken. 

Je praat het uit met degene waar je een probleem mee hebt. Dat is meestal 

de goede manier. Vaak lukt het ook door er met iemand anders over te 

praten: je vriend of vriendin; je juf of meester. Zij kunnen je helpen je 

probleem op te lossen. 

 

Als dat niet werkt dan kun je altijd bij de interne vertrouwenspersoon 

terecht. Bij ons op school zijn dat Leontien Hermens en Paola van Thiel. Het 

is hun taak een luisterend oor te zijn voor kinderen, ouders en collega’s, 

wanneer diegene niet met zijn/haar probleem op een andere plaats terecht 

kan. Samen bekijken jullie bij wie je dan moet zijn. Zij gaan altijd 

vertrouwelijk om met informatie. 

 

Vertrouwenspersonen van Kans & Kleur 

Truus Palmen 06-29233401 

Wilm Janssen (024) 3977937 / 06-17421434 

 

Conciërges 

Op de Suikerberg is Irna Habing werkzaam als onze conciërge. Zij is alle 

dagen aanwezig en wordt bijgestaan door Arno Tersluijsen. 

 

Administratief medewerkster 

Vacature 

paschalis.administratie@kansenkleur.nl 

 

 

Leden Medezeggenschapsraad 

Personeelsgeleding:   Oudergeleding: 

Jan Kellendonk    Els Roskam-Pelgrim 

Maria Baltussen    Jessie Suripatty 

Sandra van Grinsven   Babette Boer- Van de Vorst 

paschalis.mr@kansenkleur.nl   

 

Ouderraad/dagelijks bestuur 
Voorzitter:                      Barbara Gijtenbeek 
Secretaris:                     Kim Vermeulen 
Penningmeester:          Carlijn van Thiel 
Bestuursleden:             Lotte Verschragen en Lidewij Derks  

 
paschalis.or@kansenkleur.nl 

bankrekeningnummer NL25RABO0158681614 
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december 

        

  
 

  01  02  
Laatste dag 
Cito-toets 
groep 8 

03  

Sintviering 

06  
Groep 1-2 vrij 

07  08  09  10 
 

 

13  14  15  16  
 

17  

20  21  22  23  
Kerstviering 

 
Alle groepen 
12.00 uur vrij 

24  
Alle groepen 
12.30 uur vrij 

27 Kerstvakantie 28 Kerstvakantie 29 Kerstvakantie 30 Kerstvakantie 31 Kerstvakantie 

 

 

 
 

Het schoolplein op de Suikerberg 

Voor en na schooltijd is er toezicht op het plein. Op alle andere plekken is te 

weinig overzicht om toezicht te houden en kunnen we alleen 

verantwoordelijk zijn voor wat op het plein binnen de grote hekken gebeurt. 

 

Er wordt door de leerlingen alleen gebruik gemaakt van de fietsenstalling op 

het plein. 

 

 

Foto’s 

Met het gebruik van de app Parro vinden wij  het leuk om foto’s te delen met 

ouders en verzorgers om te laten zien wat we in de klassen doen. Door het 

gebruik van de Parro app kunnen wij veilig deze foto’s delen.  

 

 

Ouders en school in dialoog over de ontwikkeling van uw kind. 

Het team van de Paschalisschool vindt het van wezenlijk belang dat school 

en ouders een goed contact hebben over de ontwikkeling van uw kind. Er 

zijn een aantal momenten waarop we alle ouders op school verwachten. 

 

 informatieavond september 

 omgekeerd oudergesprek september (groep 3 t/m 8) 

 wanneer uw kind instroomt in groep 1-2 een kennismakingsgesprek                

 rapportgesprek februari (groep 3 t/m 8) 

 rapportgesprek of voortgangsgesprek in februari en juni (groep 1-2) 

 

Daarnaast maakt u met de leerkracht van uw kind verdere afspraken, zodat 

we samen de ontwikkeling van uw kind goed kunnen volgen en begeleiden. 

N.B. Voor de ouders van de leerlingen uit groep 3 is er in november een 

extra moment waarop specifiek de ontwikkeling op leesgebied wordt 

besproken. In januari wordt in groep 8 het advies VO voor de open dagen 

besproken. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

januari 
2022 

        

03 Kerstvakantie 04 Kerstvakantie 05 Kerstvakantie 06 Kerstvakantie 07 Kerstvakantie 

10  11  12  13  
Start Cito-

toetsen groep 
3 t/m 7 

14  

17  
 

18  
 

19  20  21  

24  
Groep 1-2 vrij 

25  26  27  28  

31          

 

 

 
 

 

 

De eerste stap, Peuteropvang en BSO Suikerberg                                                               

Deze is gehuisvest in onze school en biedt voor ouders de mogelijkheid om 

BSO en Peuteropvang af te nemen. Door deze samenwerking is de overstap 

naar de basisschool al meer vertrouwd omdat de peuters, kleuters, ouders 

en leerkrachten elkaar al in hetzelfde gebouw ontmoeten.      

 

Waar we elke dag samen leren en spelen 
                                   

Stichting Kans en Kleur heeft met ‘de eerste stap’ een overeenkomst 

afgesloten voor de dag arrangementen die vallen onder de Wet 

Kinderopvang. Verdere informatie vindt u op de website 

www.deeerstestap.nl. Wanneer u gebruik wilt maken van deze voorziening 

kunt u direct contact opnemen met: ‘de eerste stap’ Laantje 11, 6602 AA 

Wijchen tel. (024) 6488388 

  

De peuteropvang is geopend van 

08.45 - 12.45 uur 

  

U heeft de keuze uit onderstaande 

groepen:   

maandagmorgen / 

woensdagmorgen 

dinsdagmorgen / donderdagmorgen 

  

Wij zien u graag op onze locatie. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

http://www.deeerstestap.nl/


 

februari 

        
 

  01  02  
Laatste dag 

Cito-toets groep 
3 t/m 7 

03  
Studiemiddag 
Alle groepen 
12.30 uur vrij 

04  

07  08  09  10  11  

14  
Rapporten 
gaan mee 

groep 2 t/m 6 

15 Rapporten 
groep 7 en 8 
nog plannen 

afhankelijk van 
open dagen 

16  17  
Rapport 

gesprekken 
groep 2 t/m 6 

18  

21  
Rapport 

gesprekken 
groep 2 t/m 6 

22  23  24  25  
Carnaval 
viering 

Alle groepen 
12.30 uur vrij 

 

 

 
 

 

 

 

 

Schooltijden* 

Groep 1 t/m 8 maandag t/m vrijdag  8.30-14.00 uur 

 

*) Verschillende groepen hebben hiernaast nog een aantal vrije dagen. 

 

Vakanties 2021-2022 

*deze vakanties zijn door de overheid vastgesteld 

** Let op, deze vakantie wijkt af van regio Zuid 

Herfstvakantie 
 

23 t/m 31 okt. 

Kerstvakantie* 
 

25 dec. t/m 9 jan. 

Carnavalsvakantie * 
 

26 febr. t/m 6 maart 

2de Paasdag  18 april 

Meivakantie* 
 

23 april t/m 8 mei 

Hemelvaart 
 

26 mei 

2de Pinksterdag 
 

6 juni 

Zomervakantie** 
 

16 juli t/m 27 aug. 

 

Vrije dagen groep 1-2    Vrije (mid)dagen alle groepen vrij   

vrijdag  01-10-2021    

  

  

  

  

  

  

  

 maandag  04-10-2021  

vrijdag  12-11-2021   vrijdagmiddag  22-10-2021  

maandag  06-12-2021   vrijdagmiddag  24-12-2021  

maandag  24-01-2022   vrijdagmiddag  25-02-2022  

vrijdag  25-03-2022   vrijdag  15-04-2022  

vrijdag  20-05-2022   vrijdag  27-05-2022  

dinsdag  07-06-2022   vrijdag  15-07-2022  

maandag  27-06-2022      

Studie(mid)dagen alle groepen vrij  

maandag  20-09-2021  

dinsdagmiddag 23-11-2021 

donderdagmiddag 03-02-2022  

dinsdag  08-03-2022  

donderdag 14-04-2022  

 

 

 



 

maart 

        

28 
Carnavals- 
vakantie 

01 
Carnavals- 
vakantie 

02 
Carnavals- 
vakantie 

03 
Carnavals- 
vakantie 

04 
Carnavals- 
vakantie 

07  08  
Studiedag 

Alle groepen  
vrij 

09  10  11  

14  15  16  17  18  

21  22  23  24  25  
Groep 1-2 vrij 

28  29  30  31    

 

  
 

 

Handige weetjes voor de groepen 1-2 
 

Zelfstandig naar binnen komen                                                                                         

Om het binnenkomen van de kleuters goed te laten verlopen hebben we een 

aantal afspraken. Kleuters gaan zelfstandig bij de halletjes naar binnen. Zo 

leren ze zelf zorg te dragen voor hun spullen, het ophangen van hun tas en 

jas. Om rustig in de groep te kunnen starten willen wij u ook vragen om 

afscheid te nemen bij de buitendeur en niet te lang te zwaaien voor de 

ramen. Dit voorkomt in de groep een hoop onrust. Als u iets aan de 

leerkracht wilt vragen, graag zoveel mogelijk na schooltijd. Uiteraard kunt u 

heel belangrijke zaken die niet kunnen wachten en die de leerkracht op dat 

moment moet weten wel vertellen om 8.25 en 14.00 uur. 

 

 

Knutselwerkjes 

De kleuters nemen hun werk na elk thema mee naar huis. Deze werkjes 

hangen tijdens het thema aan de wand. U bent altijd welkom na school in de 

groep om te komen kijken wat uw kind heeft gedaan. 

 

Gymmen in groep 1-2 

 

De groepen 1-2 gymmen ook in de grote gymzaal. Wil u de kinderen 

gymschoenen met klittenband meegeven? Deze blijven op school. De 

kinderen hebben geen gymkleren nodig. 

 



 

april 

      01  

04 

Start 
projectweek 

05  06  07  08  
 

11  12  13  
Afsluiting 

projectweek 

14  
Studiedag  

Alle groepen 
vrij  

15  
Goede vrijdag 
Alle groepen 

vrij 

18 

2de Paasdag 

19  20  21  22  
Sport 

olympiade 
Groep 6 t/m 8 

25 
verlengde 

meivakantie 
26 

verlengde 
meivakantie 

27 
verlengde 

meivakantie 
28 

verlengde 
meivakantie 

29 
verlengde 

meivakantie 

 

 

 

 

 

 
 

Gymmen in groep 3 t/m 8 

 

De kinderen gymmen in een korte broek en uiteraard met gymschoenen. Na 

elke gymles gaan de gymkleren en schoenen weer mee naar huis. 

 

Gymrooster  

tijd  ma  di  do  vr  

08.30-09.15   - 8A 7A - 

09.15-10.00   1-2C    8B 7B 1-2A   

10.00-10.45   1-2A    7A 5-6A 1-2B   

10.45-11.30   1-2B   7B 5-6B 1-2C  

11.30-12.15   4-5  5-6A 8A 3-4A 

12.30-13.15   3-4B  5-6B 8B 3-4B 

13.15-14.00   3-4A  - - 4-5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vijf gelijke dagen model — eten en drinken 

Met de ochtendpauze nemen de kinderen alleen fruit of groente mee. 

Tijdens de lunch eten de kinderen een broodmaaltijd. Koek, snoep en 

frisdranken zijn hierbij niet toegestaan. Wanneer er allergieën of andere 

zaken een rol spelen, is het fijn als u contact opneemt met de leerkracht. 

We stimuleren de kinderen hun lunch op te eten. Is er eten over, dan laten 

wij dat de kinderen weer mee naar huis nemen. Dat geldt ook voor 

eventueel afval. De kinderen mogen onderling geen eten of drinken ruilen. 

Graag de bakjes en bekers voorzien van een naam. 



 mei         

02 Meivakantie 03 Meivakantie 04 Meivakantie 05 Meivakantie 06 
 

Meivakantie 
 

09  10  11  
Kamp groep 8 

12  
Kamp groep 8 

13  
Kamp groep 8 

16  17  18  19  
 

20  
Groep 1-2 vrij 

 
 

23  24  
Start  

Cito-toetsen 

25  26 

Hemelvaart 

27  
Alle groepen 

vrij 

30 

 

31        

 

 

Wij vinden het belangrijk dat eetmomenten rustig en in een ontspannen 

sfeer verlopen. De groepsleerkracht blijft in de groep tijdens de lunch. Alle 

kinderen zitten aan hun eigen tafel en wachten rustig op elkaar. In de 

groepen 1-2 zitten de kinderen in een kring. Als uw kind langer de tijd nodig 

heeft, zal daar een passende oplossing voor gezocht worden. 

 

Aantekeningen 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 



 juni - juli 
 

  01  
 

02  03  

06 

2de 
Pinksterdag 

07  
Groep 1-2 vrij 

08  09  
Laatste dag 
Cito-toetsen 

10  

13  14  15  16  
 

17  
Rapporten 
groep 1-2 
gaan mee 

20  
Gesprekken 

groep 1-2 

21  22  23  
Gesprekken 
groep 1-2 

24 

 

27  
Groep 1-2 vrij 

28  
Rapporten 

groep 3 t/m 8 
gaan mee 

29  30  01  

04  05  06  07  08  
 

11  
Afscheid 
groep 8A 

12  

Afscheid  
groep 8B 

13  

Wisseluurtje 
13.00-14.00 uur 

Groepen 8  
12.00 uur vrij 

 

14  
12.00 uur 
Uitkruien 
groep 8 

15  

Alle groepen 
vrij 

 Grote vakantie  Grote vakantie  Grote vakantie  Grote vakantie  
Grote vakantie 

t/m 27 aug. 

 

 

Fijne vakantie 
Veel plezier en geniet! 

 

Aantekeningen 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

Paschalisschool 
Wijchen 

 



Groep 1-2A Groep 1-2B Groep 3-4BGroep 

 

Vervanging zwangerschapsverlof 

Vanaf week 35 t/m 42 

Cecile Breuer 
cecile.breuer@kansenkleur.nl     

ma-di 

Brigitte Deliën 
brigitte.delien@kansenkleur.nl     

wo-do-vr 

   
    

Rosa Otten 
rosa.otten@kansenkleur.nl                  

wo-do-vr 

Melanie Megens                  
melanie.megens@kansenkleur.nl         

ma-di-wo 

Petra Heemskerk 
petra.heemskerk@kansenkleur.nl         

do-vr 

Aafke van der Logt 
aafke.vander.logt@kansenkleur.nl     

ma-di-wo-do-vr 

Groep 1-2C Groep 3-4AGroep 5A Groep 5-6B 

     
     

Paola van Thiel 
paola.van.thiel@kansenkleur.nl                        

ma-di           

Marloes Sengers 
marloes.sengers@kansenkleur.nl                 

wo-do-vr 

Pieta van der Wielen 
pieta.vander.wielen@kansenkleur.nl    

ma-di-wo 

Dorris Isabelle 
dorris.isabelle@kansenkleur.nl         

wo-do-vr 

Sander van der Rijt 
sander.vander.rijt@kansenkleur.nl              

ma-di-wo-do-vr 

Groep 4-5Co Groep 5-6A Groep 7A 

     
          Sandra van Grinsven 

sandra.van.grinsven@kansenkleur.nl              
wo-do-vr 

Leontien Hermens 
leontien.hermens@kansenkleur.nl           

ma-di-wo       

Jan Kellendonk 
jan.kellendonk@kansenkleur.nl                      

ma-di-wo-do-vr 

Dorris Isabelle 
dorris.isabelle@kansenkleur.nl           

wo 

Sjuul Aerts                     
sjuul.aerts@kansenkleur.nl                

ma-di-wo-do-vr 

mailto:cecile.breuer@kansenkleur.nl
mailto:brigitte.delien@kansenkleur.nl


Groep 7B Groep 8A Groep 8B Ondersteuning en ICT 

     
     

Maria Baltussen 
maria.baltussen@kansenkleur.nl         

ma-di-wo-do-vr 

Sandra van Grinsven 
sandra.van.grinsven@kansenkleur.nl              

wo 

Kaily Tiellemans                    
kaily.tiellemans@kansenkleur.nl                

ma-di-wo-do-vr 

Perry Reffeltrath 
perry.reffeltrath@kansenkleur.nl          

ma-di-wo-do-vr 

Joep Janssen 
joep.janssen@kansenkleur.nl                            

ma-di-do-vr 

Onderwijsassistent Onderwijsassistent  Directeur  Teamleider Intern begeleider 

     
          Angela Christ 

angela.christ@kansenkleur.nl                            
ma-di-wo-do-vr 

Lisalotte Janssen 
lisalotte.janssen@kansenkleur.nl        

ma of vr ochtend-di-wo-do 

Lieke van de Ven 
lieke.vande.ven@kansenkleur.nl        

ma-di-do-vr 

Nicole Maassen 
nicole.maassen@kansenkleur.nl        

ma-di-wo 

Lucienne van Summeren 
lucienne.van.summeren@kansenkleur.nl     

di-wo-do 

Vakdocent gym Vakdocent muziek Administratie Conciërge Conciërge 

 
 

 

? 

  
     

Tjeerd Riewald 
tjeerd.riewald@kansenkleur.nl                         

ma-di-do-vr 

Carolien Gerritsen 
carolien.gerritsen@kansenkleur.nl              

do 

Vacature           
paschalis.administratie@kansenkleur.nl                             

Irna Habing 
irna.habing@kansenkleur.nl                            

ma-di-wo-do-vr 

Arno Tersluijsen 



BSO de eerste stapvang Suikerberg en BSO 

     
Annemiek Derks Peggy van der Schuur Ellen Bos Danny Klaassen Rosita Ramsoekh 

BSO de eerste stap Peuteropvang Suikerberg  

     
Sanne  van Wees  Henry van den berg Corine van Kempen Betsie van Hattem Esther Blom 

 

 



Van de ouderraad

 


