
 

CONTACTGEGEVENS 
 

De Klumpert    
Zijpendaalstraat 1 
6535 PS Nijmegen 
024 – 354 03 90 
info@deklumpert.nl 
directie@deklumpert.nl 
 

HET TEAM 
 

Schoolmanagementteam 
 Yvonne Omvlee  directeur  (06 – 144 93 603) 

 Birgitte Ligtenberg  schoolcoördinator 

 Melissa Tsaros  schoolcoördinator  

   
Groepsleerkrachten 

 Groep 1/2A   Karin Steenaart en Kelly van Gils 

 Groep 1/2B   Fanny Dikkers en Yvanka Stornebrink 

 Groep 3   Marianne Hielkema en Melissa Tsaros 

 Groep 4   Nicole Somberg 

 Groep 5   Dorett Schonewille en Valeska Milerski 

 Groep 6   Floor Honders en Marleen Gerritsen  

 Groep 7   Mike Hijmans 

 Groep 8   John Heerkens 
 

 Intern begeleider  Janneke van Els 

 Tos intern begeleider  Birgitte Ligtenberg 

 Gymdocent   Emma van der Linden 
     

Ondersteunend personeel: 
 Marleen Gerritsen                 onderwijsassistente 

 Roel Menting   onderwijsassistent 

 Marja Lelivelt   onderwijsassistente 

 Nellie Fleuren                secretaresse 

 Arie Worbts    conciërge 

 Ans Nieuwenhuis  Brede schoolcoördinator 
 

Stagiaires: 
Op de Klumpert werken we met stagiaires van: 

 ROC. 
Studenten facilitaire diensten en onderwijs assistent in de groepen 1-2. 

 HAN PABO 
Dit zijn de studenten die leerkracht willen worden in de groepen 1 tot en met 8. 

 HAN ALO 
Dit zijn de studenten die gymdocent willen worden. 

 HAN Pedagogiek 
Dit zijn studenten die opvoedkundige willen worden.  

De studenten zullen zich via het bulletin aan u voorstellen.  
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SCHOOLTIJDEN 
 
 

Groep 1 tot en met 8 

 Ochtend Middag  

Maandag 08.30-12.00 13.00-15.00 

Dinsdag 08.30-12.00 13.00-15.00 

Woensdag 08.30-12.15  

Donderdag 08.30-12.00 13.00-15.00 

Vrijdag 08.30-12.00 13.00-15.00 

 
Groep 1 heeft op vrijdagmiddag vrij.  
Groep 2 doet mee met de schakelklas en gaat op vrijdagmiddag wel naar school. 
 
Extra vrije vrijdagen voor groep 1.  
Vrijdag 4 oktober, 15 november, 14 februari, 24 april, 29 mei en 19 juni.   
De kinderen die meedoen aan de schakelklas gaan deze vrijdagen wel naar school.  
 

Schakelklas 

In de kleutergroep worden alle kinderen van groep 2 uitgenodigd om naar de schakelklas te 
komen. De kinderen gaan daarvoor elke vrijdagmiddag en 6 hele vrijdagen extra naar 
school. Zij krijgen daardoor meer lestijd. Deze lestijd wordt besteed aan extra taalonderwijs. 

 
 

VAKANTIES EN VRIJE DAGEN 
 
 
De vakanties in het schooljaar 2019-2020: 
Herfstvakantie:   14 oktober 2019 t/m 18 oktober 2019 
Kerstvakantie:    23 december 2019 t/m 03 januari 2020 
Voorjaarsvakantie:    24 februari 2020 t/m 28 februari 2020 
2e paasdag:    13 april 2020 
Meivakantie:    27 april 2020  t/m 08 mei 2020 
Hemelvaart    21 mei 2020 t/m 22 mei 2020 
2e pinksterdag:   01 juni 2020 
Zomervakantie:   13 juli 2020 t/m 21 augustus 2020 
 
Studiedagen in het schooljaar 2019-2020: 
Donderdag 3 oktober 2019:  Groepen 1 tot en met 8 vrij 
Vrijdag 6 december 2019:  Groepen 1 tot en met 8 vrij 
Dinsdag 4 februari 2020:  Groepen 1 tot en met 8 vrij 
Woensdag 20 mei 2020:  Groepen 1 tot en met 8 vrij 
Maandag 29 juni 2020:  Groepen 1 tot en met 8 vrij 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

GESPREKKEN 
 
 

Startgesprekken groep 1 tot en met 8 
In de week van 27 augustus en de week van 3 september vinden de startgesprekken plaats 
voor ouders, kinderen en leerkracht. Hierbij kunt u kennismaken met de leerkracht(en). 
Tijdens deze gesprekken wisselen we informatie uit over uw kind. Tevens wordt het 
volgende gesprek afgesproken. 

 
Gesprekken groep 1 tot en met 8 
Tweemaal per schooljaar krijgt uw kind het rapport. Omdat u regelmatig gesprekken heeft 
met de leerkracht, staat er geen nieuwe informatie voor u in het rapport. Het kan zijn dat de 
leerkracht u toch graag wil spreken naar aanleiding van het rapport. Daarvoor ontvangt u dan 
een uitnodiging. U kunt altijd ook zelf een gesprek met de leerkracht maken. 
Aan het einde van groep 7 krijgen alle ouders een gesprek. Tijdens dit gesprek hoort u het 
voorlopig advies voor uw kind. Dit advies wordt gebaseerd op de bevindingen van de 
leerkrachten en de toets resultaten van de afgelopen jaren. In groep 8 krijgt uw kind in 
januari een definitief advies voor het voortgezet onderwijs. Ook voor dit gesprek worden alle 
ouders uitgenodigd. 

 Het 1e rapport gaat mee op donderdag 13 februari 2020. Groep 8 krijgt het rapport op 
donderdag 6 februari 2020 mee.  

 Het 2e rapport krijgt uw kind mee op donderdag 18 juni 2020.  
 

Adviesgesprek groep 8 en voorlopig adviesgesprek groep 7 
 In de week van 10 februari krijgen de kinderen uit groep 8 het definitief advies over 

het voortgezet onderwijs.  

 Op donderdag 25 juni 2020 krijgen de kinderen uit groep 7 het voorlopig 
adviesgesprek over het voortgezet onderwijs. 

 

Informatie avond 
Op woensdag 18 september is de informatie avond voor groep 8.  
 
In de loop van het schooljaar kunnen er thema avonden plaatsvinden. Deze worden bekend 
gemaakt in het bulletin en u ontvangt hierover een brief. 
 

U kunt ten alle tijden een afspraak met de groepsleerkracht maken. 
Een afspraak maken kan het beste na 12.00 uur of na 15.00 uur. 

 

Schoolgids 
De schoolgids kunt u vinden op onze website: www.deklumpert.nl 
Wilt u een papieren exemplaar, dan kunt u dit aangeven bij de leerkracht. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

REGELS 
 
 

o Vijf minuten vóór het begin van de lessen gaat de zoemer. Zit uw kind in groep 1, 2 of 3 
dan loopt u samen met uw kind rustig naar de klas. De kinderen die in groep 4 tot en met 
8 zitten lopen alleen naar hun klas. De les start bij de tweede zoemer. 

o Er is ’s morgens vanaf 08.15 uur en ’s middags vanaf 12.45 uur pleinwacht.  
Vanaf deze tijd zijn wij op het schoolplein (mede) verantwoordelijk voor uw kind. 

o Er mag om 8.15 uur en om 12.45 uur niet met een bal gespeeld worden op het 
schoolplein. 

o Bij het ophalen van uw kind wacht u op de speelplaats. Om 12.00 uur en om 15.00 uur 
gaat de zoemer, dan mogen de ouders van groep 1-2 naar binnen om hun kind op te 
halen. De kinderen van de andere groepen komen dan naar buiten. Heeft u een afspraak 
met de leerkracht, dan mag u nadat de zoemer is gegaan naar binnen. 

o Rust en veiligheid zijn op school erg belangrijk. Wij lopen en praten in de gang rustig. 
o Op de Klumpert mag niet gefilmd worden tijdens een verjaardag. 

o We willen op school voor ieder kind een veilig klimaat. Hierbij rekenen we ook de weg 
van en naar school. We reageren adequaat op agressie, pesten, dreigen en andere 
vormen van geweld. We willen graag dat ouders hun klachten direct melden bij de juiste 
persoon. 

o Er mogen geen honden in de school of op het schoolplein komen. 
o Er mag niet gerookt worden op het schoolplein. 
o De kinderen mogen niet op school komen met schoenen met wieltjes. 
o Op het schoolplein niet fietsen of skaten. 
o Veel ouders brengen en halen hun kinderen met de auto. Let goed op de veiligheid van 

alle kinderen. Dit kan door:  

 Zo te stoppen dat de kinderen in- en uitstappen aan de kant van de school. 

 Extra te letten op spelende en overstekende kinderen. 

 Niet bij de poort te parkeren, maar gebruik te maken van de parkeerplaatsen. 

 Niet dubbel te parkeren, maar gebruik te maken van de parkeerplaatsen. 
 

Kledingvoorschriften 
Elk kind is anders, elk kind kleedt zich anders. Dat juichen we toe. Toch hanteren we op het 
gebied van kleding een paar voorschriften.  
Op De Klumpert is het niet toegestaan: 

 gezicht bedekkende kleding te dragen.  

 petjes te dragen in de klas.  

 naveltruitjes te dragen.  

 kleding te dragen die (indirect) een uiting is van maatschappelijk ongeaccepteerde zaken 
zoals bijvoorbeeld een hakenkruis op de jas, of andere provocerende uitingen.  

We hebben ons bij het opstellen van deze voorschriften gebaseerd op een leidraad van het 
Ministerie van OCW. De volledige tekst van die leidraad kunt u vinden op www.minocw.nl. 
Informatie over het advies van de Commissie Gelijke Behandeling treft u aan op www.cgb.nl 

 
Mobiele telefoons e.d. 
Mobiele telefoons zijn bij ons op school niet nodig. Mocht uw kind deze toch meenemen dan 
gelden de volgende regels:  

 Mobiele telefoons zijn verboden om op school of op het schoolplein aan te hebben. 
Mocht dit toch gebeuren dan worden ze in beslag genomen door de leerkracht. 
Ouders kunnen de mobiele telefoons bij de leerkracht weer ophalen.  

 Leerlingen die een telefoon bij zich hebben leveren deze in bij aanvang van de 
school bij de leerkracht. Aan het einde van de schooldag krijgen zij deze weer terug.  

 Bij vermissing of schade is de school niet aansprakelijk. 

http://www.minocw.nl/
http://www.cgb.nl/


 

 

SPORTDAG 
 
De sportdag is op vrijdag 17 april 2020. We hebben dan een continu rooster. Dat betekent 
dat de school begint om 8:30 uur. De kinderen eten tussen de middag op school en zijn om 
14:00 uur vrij. Dit geldt ook voor de kinderen van groep 1. 
 

AFSPRAKEN 
 

Eten en drinken 
Uw kind heeft ’s ochtends, voordat het naar school komt, al iets gegeten en gedronken. U 
kunt uw kind een tussendoortje meegeven voor in de pauze. Dit kan bijvoorbeeld een sneetje 
brood, iets van fruit of een (goed sluitende) beker melk, yoghurt of sap zijn.  
De kleutergroepen houden voor het speelkwartier een ‘fruit’-kring. De overige kinderen eten 
voordat de pauze begint hun extraatje in de klas of buiten.  
Snoep, koolzuurhoudende dranken en energiedrankjes zijn niet toegestaan.  
Woensdag = waterdag. Er mag dan alleen water gedronken worden! 
 

Fietsen 
Aangezien we slechts over een beperkte fietsenstalling beschikken, mogen de kinderen in 
principe niet met de fiets naar school komen. Van de ouders wordt er verwacht dat ze de 
fiets / brommer buiten de poort laten staan. De fietsenstalling is bedoeld voor de kinderen die 
van ‘iets verder’ komen. Met ‘iets verder’ bedoelen we het gebied buiten het vierkant 
Hatertseweg, van der Duijn van Maasdamstraat, de gemeentegrens met Heumen en het 
Maas-Waalkanaal. 
Er kunnen natuurlijk bijzondere omstandigheden zijn, waardoor een kind toch een keer op de 
fiets moet komen. Overleg dit met de leerkracht. 
Onze fietsenstalling is bij de schommel op het kleuterplein.  
 
 

SCHOOLZAKEN 
 

Gymnastiek 
De groepen 3 t/m 8 krijgen twee keer in de week gymles in de gymzaal aan de 
Thorbeckestraat van een vakleraar, Juffrouw Emma. Groep 1/2 gymt in de speelzaal op 
school. Zij krijgen twee keer in de week les. 
De kinderen gymmen in een korte broek, gym- of balletpakje. De kinderen mogen geen 
gymschoenen aan die ook buiten gedragen worden. Om tijd bij het omkleden te besparen 
vragen wij u om, zeker de kinderen van groep 1, 2 en 3, op gymdagen makkelijk zittende 
kleding aan te doen. 
 

Verkeersexamen 
In groep 7 doen de kinderen verkeersexamen. Dit examen bestaat uit twee onderdelen. 
Eerst maken de kinderen een schriftelijk gedeelte, pas daarna doen zij het praktisch 
gedeelte. Voor het praktische gedeelte hebben de kinderen een fiets nodig die aan de 
gestelde eisen voldoet. Ga van tijd tot tijd eens een stukje met uw kind fietsen, zodat het de 
techniek van het fietsen vlot beheerst en zich volledig op het drukke verkeer kan concentre-
ren. Wacht niet tot uw kind examen gaat doen. 
 



 

Buiten de klas werken 
Op De Klumpert vinden wij het belangrijk dat er een prettige en rustige sfeer heerst. Soms 
lukt het kinderen niet goed om zich aan de regels en afspraken te houden, waardoor deze 
prettige sfeer verstoord wordt. Als het niet lukt om hier verandering in te krijgen maken we 
gebruik van het time-out protocol. Dit houdt in dat de leerling één of soms meerdere dagen 
buiten de klas gaat werken en de rust en tijd krijgt om na te denken over zijn of haar gedrag. 
Ouders worden hier nauw bij betrokken. Samen met de ouders en de leerling proberen we 
dan tot afspraken te komen om er voor te zorgen dat de leerling weer op een goede manier 
kan functioneren in de klas.  Het protocol dat wij als school voor de time-out volgen is op 
school op verzoek beschikbaar.  

 

Huiswerk 
De kinderen van groep 4 tot en met 8 krijgen regelmatig huiswerk, zodat ze leren wennen 
aan een bepaalde taak na schooltijd. Wanneer een kind door bijvoorbeeld ziekte wat achter 
is geraakt geven we tijdelijk bijles en/of huiswerk 

 
ICT 
ICT neemt binnen onze maatschappij en dus ook binnen de school, een steeds belangrijkere 
plaats in. Wij gebruiken educatieve software voor alle leergebieden waarmee de kinderen 
zelfstandig en op hun eigen niveau kunnen werken. De kinderen krijgen tevens het project 
mediawijsheid aangeboden. Ook thuis is uw kind steeds handiger in het gebruik van de 
computer. Voor u als ouders is het van belang dat u uw kind hierin goed begeleid. Verdiep u 
in het internetgebruik van uw kind, zorg dat u de wachtwoorden kent en kijk regelmatig mee. 
Zo houdt u de controle over wat er gebeurt.  
Voor u als ouders hebben we de volgende sites die u kunnen ondersteunen bij het 
internetgebruik van uw kind: www.MijnKindOnline.nl en www.Mediaopvoeding.nl 
 

Kijklessen 
Op onze school worden er kijklessen georganiseerd zodat u een les kunt meedraaien. Zo 
krijgt u beter zicht op hoe het er in de klas aan toe gaat. De kijklessen worden tijdig 
aangekondigd zodat u zich hiervoor kunt inschrijven. 
 

Trakteren 
Wij vragen u de kinderen met hun verjaardag op iets kleins te laten trakteren. Probeer een 
gezonde traktatie te maken. Iets van fruit, worst of kaas is prima. De leerkrachten stellen het 
op prijs dat zij dezelfde traktatie krijgen als de kinderen. 
 

Kamp 
Op de Klumpert wordt er jaarlijks een kamp gehouden voor de leerlingen van de groepen 7 
en 8. Het even weg zijn van huis en het leven met andere mensen, culturen, regels en 
afspraken, draagt bij aan de ontwikkeling van burgerschap en de autonomie van de 
leerlingen. Erg belangrijk is ook dat deze kampdagen door de leerlingen vooral ervaren wordt 
als een leuke, gezellige en onvergetelijke gebeurtenis. 
 

De musical 
Aan het einde van de basisschooltijd houden de leerlingen van groep 8 een musical. De 
leerlingen kunnen dan nog één keer als groep aan een leuk project werken. Daarnaast 
kunnen ze voor de laatste keer hun individuele talenten laten zien voor ze weg gaan van de 
Klumpert. Als we een 7/8 combinatiegroep hebben, wordt deze musical door groep 7 en 
groep 8 opgevoerd. 
Dit schooljaar wordt de musical opgevoerd door groep 8. 
 
 

http://www.mijnkindonline.nl/
http://www.mediaopvoeding.nl/


 

SCHOOLVERZUIM 
 
De school is verplicht iedere (vermoedelijk) ongeoorloofd verzuimende leerling te melden bij 
de leerplichtambtenaar. Het zijn regels waar alle scholen zich volgens de wet aan moeten 
houden.  
 
Meldingen worden gedaan wanneer de leerling: 

 zonder geldige reden 16 uur verzuimt binnen 4 aaneengesloten weken 

 regelmatig te laat komt 

 verzuimt rond een vakantie (luxe-verzuim) 

 regelmatig wordt ziek gemeld 

 bij gering verzuim, maar grote zorg over de leerling of over het gezin 
 
Alle kinderen in Nederland hebben recht op onderwijs. Leerplichtige kinderen mogen daarom 
buiten de schoolvakanties nooit zomaar wegblijven van school. Toch gebeurt het nog 
regelmatig dat ouder(s)/verzorger(s) kinderen van school houden om bijvoorbeeld eerder op 
vakantie te gaan. Dit noemen we luxe verzuim. Gaat u met uw kind zonder toestemming 
(deels) buiten de schoolvakanties op vakantie, dan kan de leerplichtambtenaar direct een 
proces-verbaal opmaken. 
Voor uitgebreide informatie zie ook de schoolgids. 

 

OUDERS 
 

Oudercomité (OC) 
Alle ouders van de school worden vertegenwoordigd door de groepsouders in het 
oudercomité. 
Het oudercomité vergadert 6 keer per jaar. Aan bod komen o.a. de werkgroepen en 
commissies.  Het oudercomité  beheert de vrijwillige ouderbijdrage. 

 
Ouderbijdrage 
In Nederland is het basisonderwijs gratis. De overheid geeft voldoende subsidie om het 
onderwijs goed te verzorgen. Er worden echter géén financiën ter beschikking gesteld voor 
allerlei extra activiteiten voor de kinderen en dat kopje koffie voor de helpende ouders. Dit 
geld moet dus ergens anders vandaan komen. Om de extra activiteiten te kunnen uitvoeren, 
vraagt het oudercomité een vrijwillige ouderbijdrage van € 15,00 per kind. In het bulletin kunt 
u lezen wanneer u uw bijdrage kunt betalen. U kunt het ook overmaken op banknummer:  
NL41 RABO 0137 8197 30 t.n.v. OC de Klumpert.  
 

Groepsouders 
Elk jaar zijn we op zoek naar groepsouders. Deze zijn voor onze school van groot belang. Ze 
ondersteunen de leerkracht bij activiteiten zoals: Sinterklaas, excursies, verjaardag van de 
leerkracht e.d. In het oudercomité zijn alle groepen vertegenwoordigd door één van de 
groepsouders. Samen met de groepsouders zorgen we ervoor dat de betrokkenheid tussen 
ouders en school goed blijft. Door hun inbreng weten we wat er onder ouders leeft en 
hebben we meer mogelijkheden voor het organiseren van leerzame en leuke activiteiten.  
Behalve de activiteiten voor de eigen groep zijn er ook groepsoverstijgende werkzaamheden. 
Dit gebeurt in werkgroepen.  
 
 
 
 
 



 

Momenteel zijn er onder andere de volgende werkgroepen: 

 Versieren van de school 

 Innen van de ouderbijdrage  

 Luizenkammen 

 Sinterklaas, kerst, carnaval en pasen 

 Schoolfoto’s 

 Avondvierdaagse 

 Gezonde fitte weken 

 Afsluiting Brede School 

 
Ouders die geen groepsouder zijn, mogen ook helpen bij de verschillende werkgroepen en 
zijn van harte welkom om in de klas te helpen. 
 

De Medezeggenschaps Raad (MR) 
 
De schooldirecteur, het bovenschoolse management en colleges van bestuur kunnen niet 
zomaar hun gang gaan op ‘hun’ basisschool: voor heel wat belangrijke beslissingen zijn ze 
verplicht eerst de ouders en het personeel te raadplegen.  
Er zijn verschillende soorten beslissingen 
• die waarover de MR eerst advies moet geven; 
• die waarvoor instemming van de MR vereist is; 
• die waarover de schoolleiding alleen de MR hoeft te informeren. 
 
Wat doet de MR? 
Scholen mogen zelf weten hoe ze hun onderwijs inrichten in ons land.  De wettelijke regels 
voor medezeggenschap bemoeien zich niet met de dagelijkse uitvoering, maar als het over 
beleid gaat, heeft de MR wel een belangrijke stem. Alle onderwerpen waar de MR over 
spreekt, hebben direct of indirect gevolgen voor de dagelijkse praktijk van het onderwijs. De 
directie en schoolleiding moet naar argumenten van de MR luisteren en samen proberen de 
kwaliteit van het onderwijs, de voorzieningen in en om het gebouw en de 
arbeidsomstandigheden op school te verbeteren. 
 
MR leden 2019 – 2020 
De MR van de Klumpert bestaat op dit moment voltallig uit de volgende leden: 
Fanny Dikkers (voorzitter) en Karin Steenaart vanuit de leerkrachtgeleding, Jolanda Nijboer 
(moeder van Levi uit groep 5, Yippe uit groep 3 en Ivy uit groep 1)  En wendy de Laat, (de 
meoder van Vajén uit groep 3) vanuit de oudergeleding. 
 
Onderwerpen 
Onderwerpen waarmee we de afgelopen jaren concreet mee bezig geweest zijn: 

 Vinger aan de pols houden bij het beleid van de school; 

 Inspraak bij diverse beleidszaken; 

 Contact Oudercomité 

 Formatie (tijdpadbewaking, clustering); 

 Verkeersaanpassingen rondom de school; 
 
De MR vergadert 6 x per schooljaar (ongeveer 2 uur per keer).  
De vergaderingen van de MR zijn openbaar en de data worden vermeld in het bulletin.  
De MR heeft plek voor iedereen die de school een warm hart toedraagt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

EXTRA 
 

Brede-school  
De twee basisscholen van Hatert vormen samen met het Kinop  Paradijs, het Kinop Kasteel, 
Kion, Activiteitenplein de Boemerang, het Ouder Kind Centrum (OKC), SOOS (de TSO) en 
Bindkracht10, de kern van Bredeschool Hatert. Samen willen we in de wijk activiteiten voor 
kinderen en ouders ontwikkelen. Hierbij maken we graag gebruik van de diensten van 
verschillende Nijmeegse instellingen en organisaties, zoals de bibliotheek, sociale wijkteam, 
maatschappelijk werk, consultatiebureau, sportservice, de Lindenberg enz. Op de 
achtergrond gesteund door de Gemeente Nijmegen bieden wij u en uw kinderen diverse 
activiteiten aan. In de vleugel naast het schoolgebouw vindt u het ouderkindcentrum, de 
peutergroepen en het activiteitencentrum. Ook voor ouders wordt veel georganiseerd, zoals 
verschillende cursussen, activiteiten ouder-kind centrum, spreekuren maatschappelijk werk 
en schoolarts, enz. 
 

Hoofdluisproject 
Binnen onze school voeren we het hoofdluisproject van de GGD uit. Op een aantal 
vastgestelde dagen worden alle kinderen gecontroleerd op de aanwezigheid van 
hoofdluizen. De kinderen bij wie hoofdluis of neten zijn geconstateerd, krijgen informatie mee 
naar huis hoe dit het beste is te behandelen. Omdat alle kinderen op hetzelfde moment 
worden gecontroleerd en zo nodig thuis behandeld, kunnen we ervan uitgaan dat de school 
‘hoofdluisvrij’ is. Kinderen die op de kamdagen niet aanwezig zijn of bij wie hoofdluis in 
geconstateerd, worden op de controledag nogmaals bekeken. 

 
Social Schools 
Alle informatie krijgt u via social schools.  Dat betekent dat (bijna) alle post van school 
digitaal verspreid wordt. Via uw telefoon, tablet of computer kunt u dit ontvangen. Alle ouders 
krijgen in het begin van het schooljaar de inloggegevens om zich aan te melden. Als het niet 
lukt kunt u altijd terecht bij Nicole Somberg. 

 
Bulletin 
Eén keer in de twee weken op vrijdag ontvangt u het bulletin via social schools. Hierin kunt u 
o.a. zien welke kinderen er jarig zijn en met welke activiteiten de groepen bezig zijn.  
 

Communie en vormsel 
De kinderen van groep 4 kunnen in het voorjaar de Eerste Communie doen. Deze activiteit 
wordt volledig door de parochie verzorgd. Betrokken ouders worden tijdig geïnformeerd. Het 
is hiervoor belangrijk het Parochieblad in de gaten te houden. Daarin vindt u de nodige 
informatie. Het toedienen van het vormsel gebeurt als de kinderen op de middelbare school 
zitten.  

 
Gevonden voorwerpen 
Heeft uw kind iets verloren dan kunt u navraag doen op school. Om te voorkomen dat de 
kinderen spullen kwijt raken kunt u een merkje of de naam van het kind in bijv. de laarzen en 
andere kledingstukken zetten. Ieder kwartaal worden de gevonden voorwerpen die niet zijn 
opgehaald, weggegeven aan een goed doel. 

  



 

OVERBLIJVEN 
 
Het overblijven bij Stichting SOOS 
Op basisschool ‘De Klumpert’ verzorgt stichting SOOS (Samen Overblijven Op School) de 
Tussen Schoolse Opvang (TSO). 
Tijdens de TSO krijgt uw kind de tijd om rustig te eten in een gezellige, ontspannen en veilige 
sfeer om daarna weer uitgerust in het klaslokaal aan de middag te beginnen. 
SOOS verzorgt de TSO op 19 basisscholen in Nijmegen. Ongeveer 3500  kinderen maken 
dagelijks gebruik van de kwaliteit van SOOS. Op deze scholen zorgen even zoveel 
coördinatoren met hun goed opgeleide en gemotiveerde team, in  overleg met de scholen 
voor een uitdagende ‘overblijftijd’.  
De coördinator TSO van de Klumpert is Saskia Staallekker, telefoonnummer:  06-418 66885 
en  
e-mail: saskia.staallekker@stichtingsoos.nl . 
  
Hoe verloopt de TSO op de Klumpert 
De middagpauze duurt van 12.00 uur tot 13.00 uur. Tijdens de TSO verblijven alle kinderen 
in de ruimte tegenover groep 5. Groepen 1, 2, 3 worden gebracht door de conciërge.  
Groepen 4, 5, 6, 7, 8 komen zelf naar de TSO. De kinderen brengen zelf hun lunchpakketje 
mee. Het drinken krijgen de kinderen op de overblijf. Ze kunnen kiezen tussen  thee en 
water.  
Als u speciale wensen of vragen heeft over de lunch van uw kind, kunt u altijd terecht bij 
Saskia Staallekker. 
Alle groepen gaan om 12.30 uur naar buiten. Zij kunnen dan ondermeer voetballen, 
spelletjes doen, touwtjespringen of gewoon gezellig een beetje kletsen. Om 12.55 uur 
verzamelen de kinderen zich en worden zij naar school gebracht. 
  

Het aanmelden van uw kind gaat via de website van SOOS: www.stichtingsoos.nl. 
Wanneer u niet via de website kunt inschrijven en voor andere vragen kunt u terecht bij de 
coördinator TSO Saskia Staallekker.  Meer informatie treft u aan op genoemde website. 
 
Als u een keer een kijkje wilt komen nemen tijdens de TSO bent u van harte welkom!  
 
Wij wensen uw kind en u een hele fijne tijd op ‘De Klumpert’. 
 
Stichting SOOS 
Ilse de Bokx     Saskia Staallekker 
Directeur     Coördinator basisschool ‘De Klumpert’ 
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NAMEN EN ADRESSEN 
 

 Bestuur van de school / Stichting Conexus Nijmegen  
Panovenlaan 1     6525 DZ  Nijmegen   T: 024-3733960  

 

 Bureau Leerplichtzaken Gemeente Nijmegen 
Contactpersoon: Mevr. W. van Keeken 
Bereikbaar op werkdagen tussen 9.00 uur en 12.30 uur   T: 14024 
 

 Coordinator Brede School Hatert    
Mevr. Ans Nieuwenhuis   T: 024-3501595 

 

 GGD Regio Nijmegen (schoolarts, schooltandarts en schoollogopedie) 
Afdeling Jeugdgezondheidszorg   Postbus 1120   6501 BC Nijmegen    
T: 024 – 3297111  (ma. t/m vr. van 08.30 tot 14.00 uur) 

 

 Activiteitencentrum De Boemerang Zijpendaalstraat 1a   6535 PS Nijmegen    
T: 024 3502859 

 

 Onderwijsinspectie  info@owinsp.nl   www.onderwijsinspectie.nl 
Vragen over onderwijs: 0800- 8051 (gratis) Klachtmeldingen over seksuele intimidatie, 
seksueel misbruik, ernstig psychisch of fysiek geweld. 
Meldpunt vertrouwensinspecteurs: 0900- 1113111 (lokaal tarief) 
 

 LKC: Landelijke Klachten Commissie Stichting onderwijsgeschillen 
Postbus 85191  3508AD Utrecht 

 

 NIM: Nijmeegse Instellingen voor Maatschappelijk Werk   www.nim.nl 
Panovenlaan 1  6525 DZ Nijmegen   T: 024-3232751 

 

 Peuterspeelzaal Kinop Paradijs van KINOP 
Zijpendaalstraat 1a  6535 PS Nijmegen   T: 024-3553619 
 

 Kinderdagverblijf het Kasteel van KINOP 
Zijpendaalstraat 7 6535PS Nijmegen    T: 024-3789348 

 

 Intern contactpersoon Klumpert:  
Janneke van Els, intern begeleider T: 024-3549390 

 

 Vertrouwenspersoon: Dhr. Pieter-Jan Landsheer / NIM maatschappelijk werk 
Postbus 6841   6503 GH Nijmegen   T: 024 3232751 

 

 Welzijnsorganisatie Bindkracht 10 
De Ruyterstraat 244   6512 GG Nijmegen 
T: 024-3650111   www.tandemwelzijn.nl 
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