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ONZE KERNWAARDEN 

 

 

         Onze kernwaarden staan het hele jaar centraal en dienen als basis voor ons handelen.  
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CONTACTADRESSEN KINDCENTRUM DE SCHATKIST 

Basisschool De Parel: 

Schooladres: Schoolstraat 1,  
5258 CJ  Berlicum. 

073 – 5031880 
deparel@cadansprimair.nl 

Directeur: Heleen van der Nat 
 

073-5031880 
06-26078907 

Bestuur: Cadans Primair 
Schildershof 1a, 
5271 BM Sint Michielsgestel. 
Dir.-Bestuurder: M. van Wegberg 

073 – 5944328 

info@cadansprimair.nl 
m.vanwegberg@cadansprimair.nl  

Medezeggenschapsraad: Lid: Sindy van Empel 
Lid: Neeltje van der Laar (GMR lid) 
Lid: Krstel Heijmans 
Lid; Linda Voets 
lid; Floris Jansen 

sindyvanempel@gmail.com 
neeldelaat@hotmail.com  
kristel-heijmans@hotmail.com  
linda.voets@cadansprimair.nl 
floris.jansen@cadansprimair.nl 
 

Gemeenschappelijke 
medezeggenschapsraad 

Dianne Mathijssen 
Neeltje van de Laar 
 

d.mathijssen@cadansprimair.nl 
neeldelaat@hotmail.com 
 

Oudervereniging: Voorzitter:  
Secretaris:  
Penningmeester: 
Esther Meulenbroek 
Algemene bestuursleden: 
 Elke Buitenhuis 
Josje Kerkvliet 
 
 

ov.deparel@cadansprimair.nl 
 
 
 

Kinderopvang Het Berenhuis 

Adres: Schoolstraat 1,  
5258 CJ  Berlicum. 

073-7820125 

Directeur: Mathelijne Smids-Verbakel 073-5033302 

Buitenschoolse opvang 
(de Dukaten) 

Schoolstraat 1,  
5258 CJ  Berlicum. 

073-7820125  

Kinderdagverblijf Schoolstraat 1,  
5258 CJ  Berlicum. 

073-7820124 
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LESTIJDEN BS DE PAREL 

Onze lestijden worden voor alle groepen vanaf schooljaar 2022-2023 als volgt: 

Op alle schooldagen van 08.30 uur - 14.15 uur. 
 

TIJDEN KINDEROPVANG DE DIAMANT 

Dagelijks: 07.30 uur – 18.30 uur 

GYMLES 

De kinderen van groep 1-2 gymmen regelmatig in de speelzaal in school. Hiervoor hebben 
ze een paar gym- of balletschoentjes nodig, het liefst met een klittenband sluiting. Wilt u 
regelmatig zelf controleren of deze schoentjes nog passen? 

Let op wijziging! De kinderen van groep 3 t/m 8 gymmen één keer per week in de gymzaal. 
Dit gebeurt door alle groepen op woensdag. Hiervoor hebben zij een sportbroek, shirt (of 
balletpakje) en schone gymschoenen nodig. Vanaf groep 5 gaan de kinderen na de gymles 
verplicht douchen en hebben ze ook een handdoek nodig. 
 

OVERIGE INFORMATIE.  

• De inloop  
Kinderen van de groepen 1 t/m 8 kunnen vanaf 10 minuten voor schooltijd zelf naar 
binnen lopen via de nooddeur van hun groep. Dat noemen we “de inloop”. Vanaf dat 
moment zijn de leerkrachten in hun eigen groep aanwezig. Er is dan tijd voor een praatje 
met de juf of meneer of met elkaar en/of kinderen kunnen alvast een werkje kiezen. 
Hiermee beogen we een rustige start van de dag en hebben leerkrachten uitgebreider de 
kans om al hun leerlingen welkom te heten.  
U kunt afscheid nemen van uw kind(eren) op het schoolplein. Het is niet de bedoeling 
dat ouders mee naar binnen gaan, aangezien het dan erg druk wordt in de gangen. Als 
er iets dringends besproken moet worden met een leerkracht dan kunt u via Social 
Schools een bericht sturen, bellen of mailen. 

• Wanneer uw kind vanwege ziekte of andere dringende reden niet op tijd op school kan 
komen, vragen wij u dit tussen 8.00 u. en 8.30 u. te melden (tel nr. 073-5031880) of u 
kunt dit aangeven in Social Schools. AIs uw kind om 8.45 u. niet op school is zonder dat 
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wij de reden kennen, dan nemen wij contact met u op. Lukt dit niet voor 9.00 u. dan 
nemen wij contact op met de politie. Dit in verband met de veiligheid van uw kind. 

• Kinderen mogen geen mobieltjes mee naar school brengen t/m groep 6. Mocht uw kind 
om wat voor reden dan ook na schooltijd een mobieltje nodig hebben, dan kan hij/zij dat 
om 8.30 u. (uitgeschakeld) bij de leerkracht inleveren en om 14.15 u. weer ophalen. In 
groep 7 en 8 mogen de kinderen met toestemming van de leerkracht hun mobiel 
gebruiken voor het opzoeken van informatie. Hierover worden duidelijke afspraken met 
de kinderen gemaakt.  

• Alle berichten vanuit school worden zoveel mogelijk via Social Schools verzonden. U 
kunt zelf kiezen of u deze berichten via de mail of via een app op uw telefoon wilt 
ontvangen. U kunt zelf in Social Schools  uw privacy instellingen instellen. 

• Er is een aantal keren per jaar een inloopchtend voor ouders, opa’s/ oma’s en/of 
oppassen. Van 08.20 tot 08.45 uur bent u welkom om de groepen in te komen en te 
kijken waar uw zoon of dochter mee bezig is. De data van deze inloopochtenden staan in 
het jaarrooster. 

• Via Social Schools zult u op de hoogte gehouden worden over de thema’s die centraal 
staan bij IPC (in groep 4 t/m 8 ) en in de onderbouw (groep 1 t/m 3). Ook zal er in de loop 
van het jaar een ouderavond georganiseerd worden om verdere uitleg te geven over de 
werkwijze van IPC. 

• Alle pauzemomenten van de leerlingen duren 20 minuten.  

• Net als afgelopen jaar werken we ook in ateliers. Linda Voets zal de “denkateliers” 
begeleiden. Hieraan nemen kinderen deel die vooral leren door hogere 
denkvaardigheden te gebruiken. Rosanne begeleidt het “maakatelier”. Aan dit atelier 
nemen kinderen deel die vooral leren door te doen. Nieuw komend jaar is het “studie-
atelier.” Aan dit atelier nemen kinderen deel als blijkt dat er meer ondersteuning nodig is 
op het gebied van leren (taakaanpak).  Samen met de leerkracht, leerling en ouders 
wordt bekeken wie er aan dit extra aanbod deelneemt, met welk doel en op welke wijze. 
In de onderbouw vindt dit aanbod plaats in de groep zelf, in de midden-en bovenbouw 
zal het in de aula of op het leerplein zijn. 
Op dinsdag- en donderdagmiddag hebben we “crea-ateliers” voor de midden- en 
bovenbouw. Hieraan nemen alle kinderen deel. Begin volgend jaar zullen wij alle 
ateliers nader toelichten. 

• Om de week op woensdag zal er in alle groepen muziekles gegeven worden door 
Chelsea Forman, onze muziekdocent. 
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LEERKRACHTEN EN GROEPSINDELING  

Heleen van der Nat Directeur (ma-di-wo-do-) 
 (vrijdag even weken groep 8) 

deparel@cadansprimair.nl 

Joyce Gloudemans Groep 1-2 A (di-woe-do-vr) j.gloudemans@cadansprimair.nl  

Geertjan Grosfeld Groep 1-2 A (ma) 
woensdag om de week gr 7 
woensdag om de week 
odersteuning 

g.grosfeld@cadansprimair.nl  

Tanja Heesbeen Groep 1-2 B (wo (om de week)-
do-vr) 

t.heesbeen@cadansprimair.nl  

Myriam Gevers Groep 1-2B (ma-di-woe) m.gevers@cadansprimair.nl  

Naomi van den Broek Groep 3 (ma-di-woe-do-vrij) 
 

n.vandenbroek@cadansprimair.nl  

Jeanne van Grinsven Groep 4 (ma-di) 
woensdag ondersteuning gr 3 

j.vangrinsven@cadansprimair.nl  

Dianne Mathijssen Groep 4 (wo-do-vr) d.mathijssen@cadansprimair.nl  

Iris van Wanrooij Groep 5 (ma-di-wo-do-vr) i.vanwanrooij@cadansprimair.nl 

Laura Timmermans Groep 6  (ma-di-wo-do-vr) l.timmermans@cadansprimair.nl  

Floris Jansen Groep 7 ( ma-di-woe-do-vr)  Florsi.jansen@cadansprimair.nl 

Karin Langereis Groep 8 (ma-di-wo-do-vr) k.langereis@cadansprimair.nl  

Linda Voets Groep 4 (ma-di) vanaf 17 okt. Linda.voets@cadansprimair.nl  

Rosanne van Rooij Leerlingbegeleider, begeleider 
maakateliers en zorgteamlid  
(ma-di-wo-do-vr) 

r.vanrooij@cadansprimair.nl 

mailto:deparel@cadansprimair.nl
mailto:j.gloudemans@cadansprimair.nl
mailto:g.grosfeld@cadansprimair.nl
mailto:t.heesbeen@cadansprimair.nl
mailto:m.gevers@cadansprimair.nl
mailto:n.vandenbroek@cadansprimair.nl
mailto:j.vangrinsven@cadansprimair.nl
mailto:d.mathijssen@cadansprimair.nl
mailto:i.vanwanrooij@cadansprimair.nl
mailto:l.timmermans@cadansprimair.nl
mailto:Florsi.jansen@cadansprimair.nl
mailto:k.langereis@cadansprimair.nl
mailto:Linda.voets@cadansprimair.nl
mailto:r.vanrooij@cadansprimair.nl


Basisschool De Parel Jaarboekje 2022-2023 Pagina 7 

Kimberly Vorstenbosch Ondersteuner conciërge   

Harry van Heck Conciërge  h.vanheck@cadansprimair.nl 

John Doggen Conciërge j.doggen@cadansprimair.nl  
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