Activiteiten en praktische zaken van A tot Z
Activiteitencommissie
De activiteitencommissie bestaat uit ouders van leerlingen die het schoolteam ondersteunen in het organiseren
van activiteiten op school, zoals: sinterklaasfeest, kerstviering, schoolkamp, Menorah’s got talent en de nieuwjaar
disco. Op de website en in de App leest u welke ouders deel uitmaken van de AC en welke rol zij daarin vervullen.
Allergie
Wanneer een kind bepaalde producten niet mag eten of drinken, wilt u dat dan doorgeven aan de
groepsleerkracht. Zij kunnen hier dan rekening mee houden.
App
De Menorah heeft een eigen App voor Android en IOS, voor tablet en
smartphone. Met de App verloopt de communicatie tussen school en
ouders/verzorgers nog makkelijker.
De applicatie toont 24 uur per dag 7 dagen in de week alle actuele informatie en
communicatie die ouders met schoolgaande kinderen nodig hebben.

QR code Android

Ziekmelden van een leerling, mededelingen vanuit school en AC, belangrijke data
van ouderavonden, activiteiten en schoolvakanties kunnen via de App snel aan
de ouders worden aangeboden. Vanzelfsprekend wordt alle belangrijke
informatie ook via de nieuwsbrief en mail aangeboden of aangekondigd.

QR code IOS
Bibliotheek
We raden u aan om een abonnement te nemen bij de bibliotheek. Een abonnement bij de bibliotheek is voor
kinderen gratis en van harte aan te bevelen voor elk kind. Lezen geeft een goede leesvaardigheid, een uitbreiding
van woordenschat en een bredere algemene ontwikkeling. Lezen is een leuke vrijetijdsbesteding.
Binnenkomst
Op de locaties Griegstraat en Sweelinckstraat gaan de deuren open om 8.20 uur. De voorschool en kleuters kunnen
door de ouders naar binnen gebracht worden. De leerlingen van groep 3 kunnen zelfstandig naar binnen komen.
Op deze twee locaties starten de lessen om 8.30 uur.
Vanaf 08.35 uur gaan de deuren van de school aan de Krijtenberg open. Om de zelfstandigheid te bevorderen
stimuleren wij de kinderen om zonder ouders naar binnen te komen. Om 08.45 uur starten de lessen aan de
Krijtenberg.
Buitenschoolse opvang
Iedere school is verplicht om buitenschoolse opvang aan te bieden. Onder buitenschoolse opvang verstaan we
opvang voor en na schooltijd. Basisschool Menorah hecht veel waarde aan professionele opvang. Zij heeft er
daarom voor gekozen om deze opvang te laten organiseren door Bellefleur en Stichting Kinderopvang Oosterhout.
Bellefleur en SKO bieden verantwoorde opvang, die aan de kwaliteitseisen van de overheid voldoen. Zij werken
met gediplomeerde medewerkers. Bellefleur is gevestigd aan de Griegstraat. SKO organiseert de opvang onder
andere in het gebouw aan de Krijtenberg.
Bellefleur en SKO beschikken over het kwaliteitskeurmerk van de branche kinderopvang, een garantie voor ouders
dat normen voor veiligheid, hygiëne, accommodatie en gekwalificeerd personeel gewaarborgd zijn.
Heeft u vragen over opvangmogelijkheden en kosten dan kunt u contact opnemen met: Bellefleur: 076–5410328
en SKO: 0162 – 450322

Cluster De Parel
De basisscholen Menorah (Oosterhout), De Schoof (Raamsdonksveer) en De Wegwijzer (’s Gravenmoer),
vormen samen onderwijscluster “De Parel”. Het managementteam van “De Parel” bestaat uit:
Directie
Peter Honcoop - clusterdirecteur voor De Parel
Marc Jespers - directeur De Schoof en De Wegwijzer
Margot van den Brand - locatieleider Menorah

Intern begeleiders (IB)
Muriel Peeters - cluster IB van De Parel
voor groep 1 & 2 en de voorschool
Irmgard Monteiro – IB voor groep 3 t/m 8
De Schoof en De Wegwijzer
Maaike Roelands – Mathijssen
IB voor groep 3 t/m 8 Menorah

Binnen het cluster wordt ernaar gestreefd samen te doen wat samen kan, maar met behoud van de eigen
identiteit van de drie scholen.
Communicatie
Wij proberen u zo goed mogelijk te informeren over uw kind(eren) en de gang van zaken op school. Dit doen wij
door de informatieavond, rapportgesprekken en nieuwsbrieven. Indien u zelf vragen heeft kunt u uiteraard altijd
contact opnemen met de leerkracht of directeur.
Indien u iets wilt doorgeven aan de leerkracht dan kunt u hem of haar ook per e-mail bereiken.
Alle mailadressen zijn:
voornaam.achternaam@pcpomiddenbrabant.nl
Indien u gescheiden bent, krijgt zowel u als uw ex-partner de nieuwsbrief per mail. Wanneer het rapport, een
uitnodiging of rapportage van Cito of KIJK mee naar huis gaat krijgt de ouder waar het kind verblijft de informatie.
Wij vinden het de verantwoordelijkheid van de ouders om elkaar indien nodig te informeren. Dit geldt ook voor
gesprekken. U krijgt één uitnodiging, u kunt zelf bepalen of u samen komt of samen een keuze maakt wie er naar
het gesprek gaat.
Extra verlof
Verzoek om extra vrij te krijgen voor kinderen van 5 jaar en ouder moeten minstens 2 weken van tevoren
schriftelijk worden ingediend bij de directie. Slechts in bijzondere gevallen kan een dergelijk verzoek worden
ingewilligd. Een formulier om verlof aan te vragen kunt u downloaden van de website en is op school
verkrijgbaar.
Bezoek aan de huisarts en het ziekenhuis is moeilijker in te plannen. Hiervoor kunt u ook op de dag van het
bezoek een verlofformulier invullen. Voor een regulier bezoek aan de tandarts of orthodontist, krijgt u geen
verlof. Wij gaan ervan uit dat u die bezoeken plant buiten de schooltijden.
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Gym
De kleuters hebben gym in het speellokaal in het gebouw aan de Krijtenberg. De kleuters gaan op maandag naar
de locatie Krijtenberg. De kinderen hebben hiervoor gymschoenen nodig die makkelijk uit- en aangetrokken
kunnen worden. Gymschoenen blijven op school.
Voor het gymonderwijs maken de leerlingen van groep 3 t/m 8 gebruik van de Oosterheidehal aan de Lodewijk
Napoleonlaan. In de zaal moet aparte gymkleding gedragen worden. Gymschoenen mogen niet buiten de gymzaal
gedragen worden en geen zwarte zolen hebben.
De leerlingen van groep 3 t/m 8 hebben op onderstaande dagen gym:
Maandag
8.30 – 10.00 uur
10.00 – 11.30 uur

Groep 5 en groep 6
Groep 3 en groep 4

Donderdag
8.30 – 10.00 uur
10.00 – 11.30 uur
13.15 – 14.45 uur

Groep 7/8 en groep 7
Groep 3/4 en groep 5/6
Groep 8

Huisbezoek
Alle nieuwe kinderen krijgen een huisbezoek van de leerkracht. De groepsleerkracht zal contact met u opnemen
om een afspraak te maken. De leerkracht zal u informeren over de school en u kunt vragen stellen en de leerkracht
informeren over uw kind en zijn/haar leefwereld.
Informatie inloopavond
Aan het begin van het nieuwe schooljaar organiseren wij een inloopavond. Deze avond verwachten wij dat u samen
met uw kind(eren) naar school komt tussen 17.30 en 19.00 uur. In alle klassen is deze avond materiaal in te kijken
van het desbetreffende leerjaar. Uw kind(eren) kan uitleg geven over het werken in de groep. Uiteraard zijn ook
de groepsleerkracht, intern begeleider en de directie aanwezig waaraan u uw vragen kunt stellen en krijgt u
informatie mee om thuis nog eens door te lezen. Deze avond is op dinsdag 3 september.
Inschrijven nieuwe leerlingen
Als u een broertje of zusje in wilt schrijven op onze school, kunt u bij de conciërge een aanmeldingsformulier
vragen. Graag maken wij met u een afspraak voor een kennismakingsgesprek, zodat wij al een beeld kunnen
vormen over onze nieuwe leerling.
Koffieochtenden
Twee keer per jaar worden er op alle drie de locaties koffieochtenden georganiseerd. Op deze ochtend kan u een
kijkje nemen in de klas van uw zoon/dochter en daarna gezellig met andere ouders een bakje koffie drinken.
Luizencontrole
Hoofdluis is een veelvoorkomend hardnekkig probleem. Ter bestrijding en voorkoming van hoofdluis werkt onze
school met een zogeheten ‘kriebelbrigade”.
Alle kinderen worden na iedere vakantie door de brigade gecontroleerd op de aanwezigheid van luizen en/of
neten. Indien bij uw kind(eren) luizen en/of neten aangetroffen worden, zal de groepsleerkracht contact met u
opnemen met het verzoek uw kind(eren) te behandelen. Indien in een klas hoofdluis geconstateerd wordt, zal er
na een week weer gecontroleerd worden.

Mocht u tussentijds zelf hoofdluis constateren bij uw kind(eren), geeft u dat dan door aan de leerkracht, zodat er
een extra controle ingepland kan worden.
Alle kinderen gebruiken een luizenzak voor hun jas en deze worden door de school verstrekt.
Menorah’s Got Talent
Een keer per jaar vindt Menorah’s Got Talent plaats. De kinderen krijgen de mogelijkheid om een toneelstuk op te
voeren, een lied op hun muziekinstrument te spelen of bijvoorbeeld een gedicht voor te dragen voor alle kinderen
van de school.
Medezeggenschapsraad
De basisscholen Menorah (Oosterhout), De Schoof (Raamsdonksveer) en De Wegwijzer (’s Gravenmoer), hebben
één medezeggenschapsraad. In deze medezeggenschapsraad zijn ouders en personeelsleden van alle drie de
scholen vertegenwoordigd. Op de App leest u wie er deel uitmaken van de MR en GMR en ook kunt u daar de
goedgekeurde notulen terug vinden.
Met de fiets naar school?
Natuurlijk mogen kinderen die ver van school wonen, op de fiets naar school komen. Kinderen die vlak bij school
wonen, kunnen, mede i.v.m. de beperkte ruimte in de fietsenstalling, beter lopend komen. Het stallen van de
fiets gebeurt in de daarvoor bestemde rekken.
Het verdient aanbeveling uw kind erop te wijzen de fiets zeker op slot te zetten. Wellicht ten overvloede: de
school is niet aansprakelijk voor schade aan de fietsen.
Nieuwsbrieven
Deze brieven verschijnen ongeveer één keer per 3-4 weken. De nieuwsbrieven geven informatie over allerlei zaken
die binnen onze school plaats vinden. De nieuwsbrief wordt verstuurd per e-mail. Indien u geen mailadres heeft
kunt u ook een papieren exemplaar vragen aan de leerkracht.
De nieuwsbrieven kunt u ook lezen in de app.
Ontwikkelgesprek en Rapporten
In het eerste deel van het schooljaar nodigen de leerkrachten van groep 4 t/m 8 de leerlingen van de groep uit,
om samen met hun ouders deel te nemen aan een ontwikkelgesprek. Vooraf hebben de leerlingen in de klas de
gelegenheid gekregen om op een speciaal ontwikkeld formulier vragen, die te maken hebben met hun
welbevinden en ontwikkeling, te beantwoorden. Dat document is leidraad voor het gesprek, waarin we de
leerling helpen het initiatief te nemen. Aan het eind van dit gesprek komen ook de leerresultaten aan bod op
een manier die passend is bij uw kind. Voor de leerlingen van groep 3 geldt dat het ontwikkelgesprek plaatsvindt
met alleen de ouders en zonder de leerlingen.
Daarnaast krijgen alle kinderen van groep 3 t/m 8 tweemaal per jaar een rapport mee naar huis. Naar aanleiding
van het eerste rapport in februari zal een gesprek tussen ouders en de groepsleerkracht plaatsvinden. Hiervoor
krijgt u te zijner tijd een uitnodiging.
De kinderen in groep 1 en 2 krijgen tweemaal per jaar een KIJK! Rapportage indien ze meer dan 6 maanden
onderwijs hebben gevolgd. De groepsleerkracht gaat met alle ouders hierover in gesprek in januari en juni.
Hiervoor krijgt u te zijner tijd een uitnodiging.
Schoolgids
Wilt u meer informatie over de school, dan kunt u deze vinden in de schoolgids. Deze ligt ter inzage op school en
is te vinden op de website.
Schooltijden
De schooltijden van de locatie Griegstraat en Sweelinckstraat zijn:
8.30 – 14.45 uur op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag
8.30 – 12.15 uur op woensdag
8:30 – 12:00 uur op vrijdag voor groep 2 (op vrijdag zijn de leerlingen van groep 1 vrij)
De schooltijden van de locatie Krijtenberg zijn:
8.45 – 15.00 uur op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag
8.45 – 12.30 uur op woensdag

Vakantierooster
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Goede Vrijdag
Tweede paasdag
Meivakantie
Hemelvaart
Tweede Pinksterdag
Zomervakantie

Maandag 14 oktober t/m vrijdag 18 oktober 2019
Maandag 23 december t/m vrijdag 3 januari 2020
Vrijdag 21 februari t/m vrijdag 28 februari 2020
Vrijdag 10 april 2020
Maandag 13 april 2020
Maandag 20 april t/m dinsdag 5 mei 2020
Donderdag 21 mei t/m vrijdag 22 mei 2020
Maandag 1 juni 2020
Maandag 13 juli t/m vrijdag 21 augustus 2020

Voorschool aan de Griegstraat
De voorschool is voor kinderen vanaf 2,5 jaar en is een geïntegreerd onderdeel van de school. Dit komt op
verschillende manieren tot uitdrukking. Op de website kunt u lezen hoe er wordt gewerkt, de begin/ en eindtijden,
de activiteiten. In principe heeft de voorschool hetzelfde vakantierooster als de basisschool. De kosten zijn
afhankelijk van uw inkomen. U ontvangt maandelijks een factuur. Het aanvragen van kinderopvangtoeslag is
mogelijk. U kunt wellicht aanspraak maken op een bijdrage van de gemeente. Hiervoor moet u zijn bij het loket
Gezin, Werk en Inkomen op het gemeentehuis. De voorschool is open op maandag, dinsdag, donderdag van 08:3011:00u en 12:15-14:45u, woensdag en vrijdagochtend van 08:30-11:00u
Vrijwillige Ouderbijdrage
Aan alle ouders/verzorgers van de basisschoolleerlingen (groepen 1 t/m 8) wordt een vrijwillige ouderbijdrage
gevraagd van € 45,00 per kind per jaar.
Met het geld kunnen wij activiteiten organiseren zoals Sinterklaasviering, Kerstviering, Paasviering, schoolkamp,
projectweek, kinderboekenweek, laatste schooldagactiviteiten, schoolreis en versnapering op het schoolreisje en
bijvoorbeeld de sportdag.
Meer informatie over de ouderbijdrage kunt u krijgen via de directie.
Website
Op www.basisschoolmenorah.nl kunt u informatie van de school vinden.
Werkplaats
Tijdens de werkplaats gaan de kinderen creatief, cultureel en technisch aan de slag. De leerlingen van groep 3 t/m
8 kunnen hun voorkeur aangeven voor een bepaalde activiteit. U moet hierbij denken aan bijvoorbeeld creatief
schrijven, schaken, jongleren, houtbewerken, kunst, dans en techniek. Baisschool Menorah is een cultuurloper
school. Hulp is altijd welkom!
Ziekmelden
U kunt uw kind ziekmelden via de telefoon, via een formulier in de App én via een formulier op de website.

Adressenlijst
CBS Menorah
Hoofdlocatie Krijtenberg 1
4904 PW Oosterhout
0162-45 55 40
locatie Griegstraat 32-34
0162- 454654
locatie Sweelinckstraat 10
0162-213213
menorah@pcpomiddenbrabant.nl
www.basisschoolmenorah.nl

Stichting PCPO Midden-Brabant
Stichtingsdirecteur dhr. A. Wever
Cosunpark 21
4814 ND Breda
076-2046300
info@pcpomiddenbrabant.nl
www.pcpomiddenbrabant.nl

Leerplicht ambtenaar
Gemeente Oosterhout
Mw L. Koot 0162 – 489265

GGD
Doornbooslaan 225-227
4816CZ Breda
076-5282000
info@ggdwestbrabant.nl

Landelijke klachtencommissie GCBO
(Geschillencommissies Bijzonder Onderwijs)
Mevrouw mr. A.C. (Achien) Melis-Gröllers
De Heer Mr. S.J. (Simon) Steen
Postbus 82324
2508 EH Den Haag
Tel: 070-3861697
info@gbco.nl
www.gbco.nl

Sociaal Wijkteam Oosterhout
Dillehof 71
4907 BG Oosterhout
0900-1621620
www.cjgoosterhout.nl

Stichting Leergeld Oosterhout e.o.
Postbus 4093
4900 CB Oosterhout
0162 – 458487
info@leerlgeldoosterhout.nl
www.leergeld.nl

De vraagbaak voor ouders
0800-5010 of www.50tien.nl

Buitenschoolse opvang
Kindercentrum Belle Fleur
076-5410328
Stichting Kinderopvang Oosterhout
0162 – 450322

