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Iedereen mag er zijn! 
 
  



Het team bestaat uit de volgende personeelsleden 
 
Wat Wie 
1a  Juf Nena en juf Yvonne M. 

1b  Juf Anne 
2a  Juf Esmeralda en juf Yvonne M. 
2b  Meester Hasan 
3a Juf Marissa en juf Erika  

3b Juf Mara 
3c Juf Anieke en juf Yvonne O. 
4a Meester Theo en juf Petra 
4b Juf Ciska  
5a Juf Liesbeth  
5b Juf Sabine 
6a Meester Elmer en juf Yvonne O. 

6b Juf Simone en juf Suzan 

7a Juf Judith en juf Mabel 

7b Meester Abdelbasset 

8a Juf Merle 

8b Meester Maarten 

Lichamelijke Opvoeding Meester Jeroen  
Creatieve vorming Juf Nadine 
Remedial Teacher Juf Ingeborg  
Intern begeleider gr 1 t/m 4 Juf Reny 

Intern begeleider gr 5 t/m 8 Juf Lisanne 

Verrijkingsgroep Juf Inge 

Ondersteuners Juf Aliye, juf Malika, juf Aimee, meester Remco, juf 
Margriet, juf Lucienne, juf Aleyna  

Ondersteunende 
leerkrachten 

Juf Suzan, juf Dimphie , juf Evi  

Conciërge Meester Ahmed  
ICT  Dick  
Bouwcoördinator gr 1 t/m 4 Eefje Wijgergangs 
Bouwcoördinator gr 5 t/m 8 Ilse van Breukelen 

Schooldirecteur Ronald Roovers 
  



Beste ouders/verzorgers, 
 
In dit document vindt u een aantal praktische zaken uit de schoolgids. De hele schoolgids is 
terug te vinden op de website van de school: www.ksu-hetschtailend.nl. 
Mocht u vragen hebben, stelt u deze dan gerust aan de leerkracht van uw kind. 
 
Met vriendelijke groet, 
Team Het Schateiland 
 
Onze missie, wat willen we met elkaar bereiken 
Op Het Schateiland:   

• Mag iedereen er zijn en doet iedereen ertoe   

• Zijn we Vreedzaam, we gaan op een respectvolle manier met elkaar om   

• Stellen kinderen, leerkrachten en ouders  doelen om aan te werken   

• Vinden we kennis van de wereld en maatschappij belangrijk om elkaar te begrijpen   

• Laten we kinderen hun kwaliteiten ontdekken en ontwikkelen 
 
Schoolregels 
De belangrijkste gedragsregels binnen onze school zijn gebaseerd op de methodiek van de 
Vreedzame School. We gaan ervan uit dat teamleden, kinderen en ouders deze regels 
naleven en het goede voorbeeld geven. De regels zijn op een positieve wijze geformuleerd, 
omdat we willen aangeven wat we gewenst gedrag vinden. De regels zijn:  

• Iedereen hoort erbij en mag er zijn 

• We luisteren naar elkaar 

• Vergissingen maken we goed 

• We gebruiken geen scheldwoorden 

• We zijn zuinig op elkaar en elkaars materialen 
 

Schooltijden 
De kinderen gaan maandag t/m vrijdag van 8:30 uur tot en met 14:15 uur naar school. De 
deur gaat om 8:25 uur open, zodat kinderen rustig naar de klas kunnen. Om 8:30 uur 
beginnen de lessen. Het is belangrijk dat de kinderen op tijd zijn. 
 
Eten en drinken 
Als school vinden we het belangrijk dat kinderen gezond eten en drinken. Tijdens de korte 
ochtendpauze mogen de kinderen alleen fruit en eten en water drinken. In de middagpauze 
eten de kinderen brood en drinken ze bij voorkeur water. 
Wanneer uw kind jarig is en trakteert op school, willen we u vragen om een gezonde traktatie 
mee te geven. Ideeën voor een gezonde traktatie en gezonde tussendoortjes kunt u vinden 
op de website www.gezondtrakteren.nl  
 
Uw kind is ziek 
Als uw kind ziek is, kunt dit doorgeven aan de leerkracht via de Social Schools app of door te 
bellen naar de conciërge. 
 
Social School 
Als school gebruiken we de Social Schools-app om ouders te informeren. Het is belangrijk 
dat u deze app heeft zodat u op de hoogte blijft. Heeft us deze nog niet, vraag dan gegevens 
aan de leerkracht van uw kind. 
  

http://www.ksu-hetschtailend.nl/
http://www.gezondtrakteren.nl/


Vakanties en vrije dagen 
Op onze website staat een overzicht van studiedagen, lesvrije dagen en vakanties. 
Start schooljaar: maandag 22 augustus 2021  
  
Vakanties en vastgelegde vrije dagen  
Herfstvakantie: 24 t/m 29 oktober 2022  
Kerstvakantie: 26 dec 2022 t/m 6 jan 2023  
Krokusvakantie 27 feb 2023 t/m 3 mrt 2023  
Goede vrijdag: vrijdag 7 april 2023  
2e Paasdag: maandag 10 april 2023   
Meivakantie: 24 apr 2023 t/m 5 mei 2023  
Hemelvaart: donderdag 18 mei en vrijdag 19 mei 2023 vrij  
2e Pinksterdag maandag 29 mei 2023 
  
Studiedagen (leerlingen vrij):  
Donderdag 22 september 2022 

Maandag 3 oktober 2022 

Dinsdag 22 & woensdag 23 november 2022 

Donderdag 16 februari & vrijdag 17 februari 2023 

Vrijdag 21 april 2023 

Donderdag 22 juni & vrijdag 23 juni 2023 

Vrijdag 7 juli 2023 

 

Schooldagen tot 12:30 uur  
Vrijdag 23 december 2022 (Kerst)  
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