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Beste ouders/verzorgers van kinderen van de school Oekraïne Tilburg PO.  

  

In deze gids vindt u alle informatie die belangrijk is voor ouders van kinderen die naar de 

school gaan.  

Alles wat betreft schooltijden, vakanties, afspraken en dergelijke kunt u hierin vinden. Als er 

toch nog vragen zijn of onduidelijkheden, bent u natuurlijk altijd hartelijk welkom op onze 

school.  

    

Schooljaar 2021-2022 

Het schooljaar loopt van 31 augustus 2021 tot en met 22 juli 2022  

Wij starten met onze school vanaf 9 mei 2022 tot en met 22 juli 2022. 

We hebben drie klassen:  

Groep onderbouw 

Groepsleerkrachten: 

Juffrouw Laura (maandag en dinsdag) , juffrouw Marijke (woensdag, donderdag, vrijdag)  

Ondersteuning:  

Juffrouw Lara (maandag en dinsdag) 

Groep  middenbouw  

Groepsleerkracht: 

Juffrouw Nikki (maandag tot en met vrijdag) 

Ondersteuning:   

Juffrouw Ria (maandag, dinsdag, woensdag), juffrouw Lara (donderdag, vrijdag)  

Groep bovenbouw 

Groepsleerkrachten: 

Juffrouw Mariska (dinsdag, woensdag),  

meneer Joris (donderdag, vrijdag) 

Ondersteuning:  

Juffrouw Lindsay (maandag tot en met vrijdag); meneer Kees (maandag) 

Beschikbaar voor vragen / aanmeldingen op woensdag en donderdag is juffrouw Laura 

 

Schooltijden  

Maandag  08.30u.-14.30 uur    

Dinsdag  08.30u.-14.30 uur    

Woensdag  08.30u.-14.30 uur       

Donderdag  08.30u.-14.30 uur    

Vrijdag  08.30u.-14.30 uur    

Inloop vanaf 08.20 uur, zodat de lessen om 08.30 uur kunnen starten.   

Op maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag tussen de middag eten de kinderen 

op school. Zelf hiervoor eten en drinken meebrengen. 

Voor in de ochtendpauze mogen de leerlingen fruit en gezond drinken meebrengen. 

 

 



Vakanties en vrije dagen. 

 Meivakantie:   25 april t/m 6 mei 2022 (2 weken) 

Hemelvaart:     26 en 27 mei 2022 (donderdag en vrijdag) 

Pinksteren:        6 juni 2022 (maandag) 

Zomervakantie: 23 juli t/m 4 september 2022  

Laatste schooldag is 22 juli (tot 11.30u) 2022  

Het nieuwe schooljaar begint weer op maandag 5 september 2022 

 

Sporten  

  

De onderbouw groep heeft makkelijke gymschoenen (inschieters of met klittenband) 

nodig, die op school blijven.  

De midden- en bovenbouwgroepen gaan op woensdag en vrijdag sporten in de  

gymzaal of buiten.  

De kinderen moeten dan een korte broek, een T-shirt en gymschoenen meenemen.  

 
 

Uitstapjes  

  

Soms maken we met de hele school een uitstapje. Van te voren krijgt u dan een brief met 

informatie over waar we naar toe gaan en hoe laat we weer terug zijn.  

  

Pauze  

Voor in de ochtendpauze en middagpauze mogen de kinderen eten en drinken meenemen.  

Wij vinden het belangrijk dat de kinderen daar gezond mee om gaan.  

Fruit en boterhammen vinden wij daarvoor erg geschikt. Een vruchtensap om te drinken 

vinden we ook een goede keus. Wij willen niet dat kinderen cola, energy-drank of andere 

priklimonade meebrengen.  

Om de dag goed te beginnen vinden wij het belangrijk dat de kinderen voordat ze naar 

school gaan goed ontbijten.  

Enkele keren zullen we dit schooljaar een gezamenlijk ontbijt met alle kinderen op school 

organiseren.  

Bij gezond gedrag hoort ook dat kinderen ’s avonds op tijd naar bed gaan; anders zijn ze ’s 

morgens niet fit genoeg om op school hun best te doen.  

  

Als kinderen hun verjaardag vieren op school is het fijn als u een gezonde traktatie 

meegeeft; geen koekjes en zoet of snoep.  

 

Natuurlijk bent u altijd van harte welkom op school als u nog andere vragen hebt.  

Hartelijk groet, mede namens alle teamleden, Nicole Clemens.  


