
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 Nieuwjaarsdisco. 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 dit dan doorgeven aan de 
groepsleerkracht? Handig is informatie op papier, zodat het nagelezen kan worden. 
 
App - Parro 
Basisschool 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. 
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. 
U kunt de app vinden door naar de website van de school te gaan www.basisschoolmenorah.nl en 
daarna te klikken op social media. Dit kan u op de homepagina vinden door naar beneden te scrollen, 
daar vindt u een groen blok met social media.  
In de loop van het schooljaar zullen we overgaan naar de app ‘PARRO’, deze app is gekoppeld aan 
ons leerlingvolgsysteem ‘ParnasSys’. Wanneer dat gebeurt, brengen we iedereen daarvan op de 
hoogte. 
 
Bibliotheek 
Wij 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 locatie Griegstraat gaat de poort open om 8.20 uur. De Voorschool leerlingen kunnen bij de 
voordeur door ouders afgezet worden. Daar worden ze opgevangen door een leidster van de 
voorschool. De kleuters kunnen via de poort het schoolplein op komen. De leerkrachten vangen de 
leerlingen op het schoolplein op. De poort sluit om 8.30 u waarna de lessen beginnen.  
 
Vanaf 08.35 uur gaan de deuren van de school aan de Krijtenberg open. Vanaf dan kunnen de 
leerlingen zelfstandig naar binnen 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. We hebben er daarom voor gekozen om deze opvang te laten organiseren door Partou, 
Stichting Kinderopvang Oosterhout (SKO) en Sport-bso Flekss. Partou heeft ook een 



kinder(dag)opvang-afdeling. 
Deze drie partijen bieden allen verantwoorde opvang, die aan de kwaliteitseisen van ons en de 
overheid voldoen. De drie genoemde partijen beschikken over het kwaliteitskeurmerk van de 
branche kinderopvang, een garantie voor ouders dat normen voor veiligheid, hygiëne, accommodatie 
en gekwalificeerd personeel gewaarborgd zijn. Zij werken daarom alleen met gediplomeerde 
medewerkers.  
 
Met ingang van het nieuwe schooljaar start er een nieuwe buitenschoolse opvang binnen onze 
school. Dit is SPORT-BSO Flekss. Deze BSO richt zich op voor-, tussen- en naschoolse opvang en hecht 
veel waarde aan gezond spelen en eten en organiseert sportieve activiteiten. Ook opvang op vrije 
dagen en tijdens schoolvakanties is mogelijk. 
 
Partou is gevestigd aan de Griegstraat.  
Tel: 076–5410328 / algemeen informatienummer: 088-2357550  
Website: www.partou.nl 
 
SKO organiseert de opvang onder andere in het gebouw aan de Krijtenberg 3 in het gedeelte van de 
Beiaard.. 
Tel: 0162 - 45 03 22 
Website: www.kinderopvangoosterhout.nl  
 
Sport-bso Flekss vangt de kinderen op aan de Krijtenberg 1 in het deel van Menorah. 
Tel.06-54281631 
Website: www.flekss.nl  
 
Cluster De Parel 
De basisscholen Menorah (Oosterhout), De Schoof (Raamsdonksveer) en De Wegwijzer (’s 
Gravenmoer) vormen samen onderwijscluster “De Parel”. Binnen het cluster wordt ernaar gestreefd 
samen te doen wat samen kan, met behoud van de eigen identiteit van de drie scholen.  
Het managementteam van “De Parel” bestaat uit: 
 

Directie Intern Begeleiders (IB) 
Peter Honcoop – Clusterdirecteur De Parel Muriel Peeters – Onderbouw IB voor groep 1,2 

& 3 en de Voorschool Menorah. 
Marc Jespers – Directeur De Schoof en de 
Wegwijzer 

Irmgard Monteiro – IB De Schoof en de 
Wegwijzer voor groep 1 t/m 8 

Petra Sonke – Locatiedirecteur Menorah Maaike Roelands – Mathijssen – IB Menorah 
voor groep 3 t/m 8 * 

 
Communicatie  
Wij proberen u zo goed mogelijk te informeren over uw kind(eren) en de gang van zaken op school. 
Dit doen wij door middel van de informatieavond aan het begin van het schooljaar, inloopomenten, 
ouder-kindgesprekken, rapportgesprekken, de schoolapp 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 emailadressen zijn: 
voornaam.achternaam@pcpomiddenbrabant.nl 
 
 



Indien u gescheiden bent krijgen 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.  
 

Explora onderwijs 

Binnen PCPO Midden Brabant wordt onder de naam Explora, in aparte groepen, onderwijs gegeven 
aan (hoog)begaafde leerlingen. Hiermee doen we recht aan de behoefte van (hoog)begaafde 
leerlingen die sneller en met name anders leren dan andere leerlingen. 
Op IKC De Vincent in Etten Leur en op de Vijf Eiken in Rijen wordt voltijds HB-onderwijs gegeven. 
Op De Schoof in Raamsdonksveer, De Wegwijzer in `s Gravenmoer en De Fontein in Breda wordt 
deeltijds HB aangeboden.  
Bij het meer- of hoogbegaafdenonderwijs wordt de gewone lesstof verkort en aangepast 
aangeboden zodat er meer ruimte is voor verbreding in de vorm van thematisch onderwijs en het 
ontwikkelen van andere vaardigheden zoals omgaan met faalangst en leren leren.  
Waarom biedt cluster de Parel deeltijd HB-onderwijs aan? 

• Kinderen kunnen met ontwikkelingsgelijken, ofwel “peers” samen werken.  
• Daarnaast geven we hen de gelegenheid in hun vertrouwde omgeving te blijven doordat zij 

alleen in de ochtenden deel zullen nemen aan dit gespecialiseerde onderwijs. De middagen 
en vrijdagen gaan de leerlingen naar hun eigen klas op hun eigen school. 

• Explora wordt van maandagochtend tot en met donderdagochtend aangeboden. 
• Voor voltijds HB-onderwijs kunnen de kinderen terecht op beide andere scholen. 

Meer informatie? 

• Op de website www.explorabrabant.nl vindt u meer informatie over de procedure, de 
intakeformulieren en de praktische informatie. Ook kunt u ons mailen voor meer informatie 
of een kennismakingsgesprek via het emailadres explora@pcpomiddenbrabant.nl 

 
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 is op school of via de website 
verkrijgbaar. 
Bezoek aan de huisarts of 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 er vanuit dat u die bezoeken plant buiten de schooltijden. 
 
Groepsindeling 2022/2023 
In de loop van dit schooljaar bouwt gemeente Oosterhout een nieuw schoolgebouw voor Menorah 
aan de Kamerlingh Onneslaan. De huur van de locaties aan de Griegstraat en Sweelinckstraat wordt 
dan opgezegd. Tot het moment van verhuizing, zit een aantal groepen tijdelijk op de Griegstraat en 
een aantal tijdelijk op de Krijtenberg. Er zijn na de verhuizing twee Menorah-scholen, die intensief 
blijven samenwerken. Personeelsleden zijn vaak werkzaam op beide locaties. 
 



Kamerlingh Onneslaan (tijdelijk - tot de verhuizing - op Griegstraat en Krijtenberg) 
Voorschool groep 1  
 

Chantal / Kim 
Desirée Ma t/m vrij - 08:30 – 12:30 

Voorschool groep 2 
 

Wendy 
Desirée Ma t/m vrij - 08:30 – 12:30 

Groep 1/2: 
Tijdelijk Griegstraat Yolanda Ma t/m do 

Groep 1/2: 
Tijdelijk Griegstraat Rob Hele week 

Groep 3: 
Tijdelijk Griegstraat Alime Hele week 

Groep 4/5: 
Tijdelijk Krijtenberg Birgit Hele week 

Groep 5/6: 
Tijdelijk Krijtenberg 

Jolijn  
Majorie 

Vier dagen 
Eén dag 

Onderwijsondersteuners: 
 

Wendy B. 
Romy 
Marjon 

 

Conciërge: 
 

Nayre 
Alex 

Di en woe 08:00 – 12:00 
Donderdag 

Intern begeleiders: Muriel: groep 1 t/m Maaike: 
groep 4 t/m 6 

Maandag en dinsdag 
Donderdag 

Directie: 
 

Peter 
Petra 

Donderdag 
Dinsdag en woensdag 

 
Krijtenberg 

Voorschool 
 

Bahar 
Desirée Ma t/m do - 08:30 – 12:30 

Groep 1/2 Nanda 
Jessica 

Maandag t/m woensdag 
Woensdag t/m vrijdag 

Groep 3/4 
 

Joyce M. 
Tamara 

Maandag t/m woensdag 
Donderdag en vrijdag 

Groep 5/6  
 

Iris 
Joyce S. 

Maandag t/m woensdag 
Donderdag en vrijdag 

Groep 7 
 

Sandra 
Mathitja 

4 dagen 
1 dag 

Groep 7/8 
 

Dominique 
Karlijn 

4 dagen 
1 dag 

Groep 8 
 

Karlijn 
Francisca 

2 dagen 
3 dagen 

Onderwijsondersteuners 
 

Wendy G. 
Wendy B. 
Romy 
Marjon 

Ma- of di-mo, do en vrij 
 
Ma, di, woe tot 10.30, vrij 
Ma, di, do 

Conciërge 
 

Nayre 
Alex 

Di, woe, do van 8 - 12 
Maandag en vrijdag 

Intern begeleiders 
 

Muriel: groep 1 t/m 3 
Maaike: groep 4 t/m 6 

Woensdag 
Maandag en woensdag 

Directie 
 

Peter 
Petra 

Vrijdag 
Maandag en donderdag 



Gym 
De kleuters hebben gym in het speellokaal van het gebouw aan de Krijtenberg. De kleuters van de 
Griegstraat gaan op woensdag naar het speellokaal. Hiervoor hebben de kinderen gymschoenen 
nodig die gemakkelijk aan- en uitgetrokken kunnen worden. De gymschoenen blijven op school. 
Op vrijdag hebben alle leerlingen van groep 2 ook gymles in het speellokaal van het gebouw aan de 
Krijtenberg.  
 
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 gym op maandag of donderdag. De gymlessen worden verzorgd door twee 
vakdocenten van Flekss. De leerkrachten zijn steeds aanwezig bij de lessen. 
Er wordt gegymd op maandagochtend en donderdag. Het definitieve rooster krijgt u van de 
leerkracht. 
 
Informatie-avond  
Aan het begin van het schooljaar organiseren wij een informatieavond. U kunt kennismaken met de 
leerkracht(en) en andere ouders. In alle klassen wordt op deze avond informatie gegeven die voor 
het leerjaar van uw kind van belang is. U kunt ook vragen stellen aan de leerkracht en materiaal 
inkijken. Uiteraard zijn naast de groepsleerkracht(en) ook de intern begeleiders en directieleden 
aanwezig.  U kunt hen ook aanspreken en uw vragen stellen.  
 
Inschrijven nieuwe leerlingen 
Wanneer u een kind in wilt schrijven op onze school, kunt u een afspraak maken voor een 
kennismakingsgesprek en rondleiding, zodat wij u belangrijke informatie over onze school kunnen 
vertellen. We kunnen ons dan ook al een beeld kunnen vormen over onze nieuwe leerling.  
 
Luizencontrole  
Hoofdluis is een veelvoorkomend hardnekkig probleem. Ter bestrijding en voorkoming van hoofdluis 
werkt onze school met een zogeheten ‘Luizencontrole”.  
Alle kinderen worden na iedere vakantie door de klassenouders en hulpvaardige ouders 
gecontroleerd op de aanwezigheid van luizen en/of neten. Indien bij uw kind(eren) luizen en/of 
neten aangetroffen worden, zal er contact opgenomen worden met u 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 krijgen van school een luizenzak in bruikleen. 
 
Menorah’s Got Talent 
We organiseren al vele jaren ‘Menorah’s Got Talent’. De kinderen krijgen de mogelijkheid om hun 
talent aan de rest van de school te laten zien vanaf het podium! Ook in het nieuwe schooljaar zullen 
we dit weer organiseren. 
 
Medezeggenschapsraad (MR) 
De basisscholen Menorah (Oosterhout), De Schoof (Raamsdonksveer), 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 uit maken van de MR en 
GMR en kunt u de goedgekeurde notulen terugvinden. 



 
Met de fiets of te voet naar school 
We vinden het heel fijn als onze leerlingen met de fiets of te voet naar school komen. Dit is goed 
voor het milieu en voor de gezondheid. Het stallen van de fietsen 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 
De nieuwsbrief verschijnt ongeveer één keer per vier weken. De nieuwsbrief geeft informatie over 
allerlei zaken die binnen onze school plaatsvinden. De nieuwsbrief wordt verstuurd per mail. Ook is 
deze te lezen via de app van de school. 
 
Ontwikkelgesprek en rapport 
In het eerste deel van het schooljaar nodigen de leerkrachten van groep 4 t/m 8 de leerlingen 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 de 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 uit groep 
3 geldt dat het ontwikkelgesprek plaatsvindt met alleen de ouders, dus zonder leerlingen. 
Daarnaast krijgen de leerlingen 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(en) plaatsvinden. Hiervoor krijgt u te zijner tijd een uitnodiging. 
De leerlingen 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 locatie Griegstraat zijn: 
8.30 – 14.45 uur   maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag 
8.30 – 12.15 uur   woensdag   
Groep 1 leerlingen zijn op vrijdag vrij. 
 
De schooltijden van locatie Krijtenberg zijn: 
8.45 – 15.00 uur   maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag 
8.45 – 12.30 uur   woensdag 
Groep 1 leerlingen zijn op vrijdag vrij. 
 
We werken met een continurooster wat betekent dat alle leerlingen tussen de middag op school 
eten onder leiding van de leerkracht. Daarna gaan ze buitenspelen onder toezicht van de sportcoach 
van Sport-bso Flekss  en onze vaste groep overblijfmedewerkers. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Vakanties en vrije dagen 

Herfstvakantie Vrijdag 21 oktober t/m vrijdag 28 oktober 2022 
Voorschool is wel open op vrijdag 21-10 

Kerstvakantie Vrijdag 23 december 2022 t/m vrijdag 6 januari 2023 
Voorschool is wel open op vrijdag 23-12 

Voorjaarsvakantie Donderdag 16 februari t/m vrijdag 24 februari 2023 
Voorschool is wel open op donderdag 16-02 en vrijdag 17-02  

Goede Vrijdag Vrijdag 10 april 2023 
Tweede paasdag Maandag 29 april 2023 
Meivakantie Maandag 24 april t/m vrijdag 5 mei 2023 
Hemelvaart Donderdag 18 en vrijdag 19 mei 2023 
Tweede Pinksterdag Maandag 29 mei 2023 
Studiedag – kinderen vrij Vrijdag 16 juni 2023 
Studiedag – kinderen vrij Maandag 19 juni 2023 

Voorschool is wel open op maandag 19-09 
Zomervakantie Vrijdag 14 juli t/m vrijdag 25 augustus 2023 

 
 
Voorschool Menorah  

Voorschool Menorah is vanaf september 2022 op twee locaties te vinden:                                            
Griegstraat (geopend iedere dag van 8.30-12.30 uur)   

Krijtenberg (geopend op maandag t/m donderdag van 8.30-12.30 uur)   

Is uw kind tussen 2,5 jaar en 4 jaar en vindt hij of zij het leuk om met leeftijdgenootjes in een groep 
te spelen en te leren? Dan is voorschool Menorah een mooie plek voor hem of haar! 

We spelen onder andere in de gezellige en uitnodigend ingerichte hoeken en natuurlijk ook buiten. 
We knutselen, spelen in de speeltuin, eten samen fruit en boterhammen en doen nog veel meer! 
Ook wordt er heel veel voorgelezen, dat is echt genieten! Wilt u een keer met uw peuter komen 
kijken? Mailt u dan naar desiree.langerhuizen@pcpomiddenbrabant.nl en maak een afspraak voor 
een rondleiding.  

U kunt ook via Whatsapp een berichtje sturen naar het volgende nummer 06-25225350, dit is het 
mobiele nummer van de voorschool.   

 
Vrijwillige Ouderbijdrage  
Aan alle ouders/verzorgers van de basisschoolleerlingen (groep 1/8) wordt een vrijwillige 
ouderbijdrage gevraagd van € 45,00 per kind per jaar.  
Met het geld kunnen wij activiteiten organiseren zoals Sinterklaasviering, Kerstviering, Paasviering, 
schoolkamp, slotdag, en de sportdag.  
 
Meer informatie over de ouderbijdrage kunt u krijgen via de directie.  
 
 
 
 



Website 
Op www.basisschoolmenorah.nl kunt u informatie vinden van de school. 
 
Werkplaats 
Tijdens de ‘werkplaats’ gaan de kinderen creatief, cultureel en technisch aan de slag. De leerlingen 
kunnen hun voorkeur aangeven voor een bepaalde activiteit. U kunt hierbij denken aan bijvoorbeeld 
creatief schrijven, houtbewerken, jongleren, schaken, kunst, dans, techniek etc. Hulp hierbij is altijd 
welkom! Basisschool Menorah is een cultuurloperschool.  
 
Ziekmelden 
U kunt uw kind ziekmelden via de telefoon, de app of website. Doet u dit voor de start van de school. 
Wanneer we uw kind missen en we hebben geen bericht ontvangen, dan bellen we naar huis. 

  



Adressenlijst 
 

Basisschool Menorah 
Locatie Krijtenberg (groep 1/2C, 3/4B t/m 8) 
Krijtenberg 1 
4904 PW Oosterhout 
0162-455540 
 
Locatie Griegstraat (groep 1/2A, 1/2B en 3A) 
Griegstraat 32  
4904 MB  Oosterhout 
0162-454654 
 
Na de oplevering van de nieuwbouw 
Locatie Krijtenberg (groep 1/2C, 3/4B, 5/6B, 
7A, 7/8B, 8A)  
Krijtenberg 1 
4904 PW Oosterhout 
0162-455540 
 
Locatie Kamerlingh Onneslaan (groep 1/2A, 
1/2B, 3A, 4/5A, 5/6A) 
Adres is nu nog niet precies bekend. 
 
 
menorah@pcpomiddenbrabant.nl 
www.basisschoolmenorah.nl 
 
Stichting PCPO Midden Brabant 
Bestuurder dhr. A. Wever 
Cosunpark 21 
4814 ND Breda 
076-2046300 
 
info@pcpomiddenbrabant.nl 
www.pcpomiddenbrabant.nl 
 
Buitenschoolse opvang 
Flekss Sport-BSO  
Krijtenberg 1 
06-54281631 
www.flekss.nl 
 
Kinderopvang Partou  

Griegstraat 32 
06-86801150 
www.smallsteps.nl  
 
Stichting Kinderopvang Oosterhout 
Krijtenberg 3 
0162-470536 
www.kinderopvangoosterhout.nl 
 
Leerplichtambtenaar 
Gemeente Oosterhout 
Mw. L. Koot  
0162-489254 
cam.koot@rblwest-brabant.nl  
 
GGD 
Doornboslaan 225-227 
4816 CZ Breda 
076-528200 
info@ggdwestbrabant.nl 
 
Landelijke klachtencommissie GCBO 
(Geschillencommissie Bijzonder Onderwijs) 
Mevrouw Mr. A.C. (Achien) Melis-Grollers 
De Heer Mr. S.J. (Simon) Steen 
Postbus 82324 
2508 EH Den Haag 
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@leergeldoosterhout.nl 



www.leergeld.nl 
 
Vraagbaak voor ouders 

0800-4010  
www.50tien.nl

 
 
 


