
 
 

 

 
 
 
 
 

Informatieboekje 



 
 
Beste ouders/verzorgers, 
 
Dit informatieboekje is een aanvullend document op de schoolgids. In dit boekje vindt u de 
volgende informatie: 

- Planning 2022/2023 
- Praktische informatie voor ouders van nieuwe leerlingen 
- Praktische informatie voor alle ouders 

 
Voor meer informatie en nieuwsberichten kunt u een kijkje nemen in/op onze:  

- Christelijke basisschool De Wonderwijzer (Hardinxveld-Giessendam) | Scholen op de 
kaart 

- Website www.dewonderwijzer-levwn.nl 
- Facebookpagina: De Wonderwijzer 
- Instagramaccount: wonderwijzer 

 
Namens het team van De Wonderwijzer, wens ik u en uw kind een fijne tijd toe bij ons op school. 
Heeft u vragen, schroom dan niet om deze te stellen. U bent altijd van harte welkom! 
 
Vriendelijke groet, 
 

 
 
Elijne Riswick 
Teamleider 
 
 

 

Schooladres 
Tonneband 22 
3371 JG Hardinxveld-Giessendam 
0184-614321 
Mail: administratiedewonderwijzer@levwn.nl 
Website: www.dewonderwijzer-levwn.nl 

https://scholenopdekaart.nl/basisscholen/hardinxveld-giessendam/10852/christelijke-basisschool-de-wonderwijzer/
https://scholenopdekaart.nl/basisscholen/hardinxveld-giessendam/10852/christelijke-basisschool-de-wonderwijzer/
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Planning 2022- 2023 
 
Schooltijden 
Groep 1 t/m 3 maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag  8.45-12.00 en 13.00-15.00 
Groep 4 t/m 8  maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag           8.45-12.00 en 12.45-15.00 
Groep 2 t/m 8 woensdag                8.45-12.15 
Groep 1 heeft ’s woensdags geen school 

 
Vakanties 
Herfstvakantie ma. 24 okt t/m vr. 28 okt 

Kerstvakantie vr. 23 dec 12.00 u t/m vr. 6 jan 

Voorjaarsvakantie ma. 27 febr t/m vr. 3 maart 

Goede vrijdag/Pasen vr. 7 apr t/m ma. 10 apr 

Meivakantie  ma. 24 apr t/m vr. 5 mei 

Hemelvaart do. 18 mei t/m vr. 19 mei 

Pinksteren ma. 29 mei 

Zomervakantie vr. 7 juli 12.00 u t/m vr. 18 aug 

 

Startgesprekken: 2 middagen 
Aan het begin van het jaar zijn er 2 middagen gepland voor startgesprekken met leerling, ouder 
en leerkracht. Aan het begin van het jaar is het goed om de verwachtingen voor het nieuwe jaar 
uit te spreken en afspraken te maken over de communicatie door het jaar heen. 
De startgesprekken duren 15 minuten en de leerling is erbij aanwezig. Dit jaar zijn de 
startgesprekken op dinsdagmiddag 30 augustus en op woensdagmiddag 7 september. De 
leerlingen zijn op dinsdag 30 augustus om 12.00 uur vrij. Aanmelden gaat via Parro. 
 

Studiedagen, alle leerlingen vrij 
- Vrijdag 16 september 
- Maandag 14 november 
- Vrijdag 3 februari 
- Maandag 19 juni 

 

Speciale dagen/activiteiten 
1e schooldag   maandag 22 augustus 8.45 uur 
Jaaropening   maandag 22 augustus 9.00 uur 
Informatieavond klassen donderdag 25 augustus 
Schoonmaakavonden  woensdag 12 oktober, dinsdag 14 maart en donderdag 16 maart 
Kamp gr. 8   woensdag 19 t/m vrijdag 21 oktober 
Informatieavond gr. 8  donderdag 3 november 
Sint op school    maandag 5 december 
Kerstviering   donderdag 22 december 13.30 uur 
Ouderavond   woensdag 18 januari 
Rapporten   vrijdag 10 februari en donderdag 29 juni 
Rapport/adviesgesprekken donderdag 16 en dinsdag 21 februari vanaf 15.30 u 



Open ochtenden  donderdag 9 maart, woensdag 15, dinsdag 21 maart en maandag 
                             27 maart 
Paasviering   woensdag 5 april 19.00 u 
Afsluiting thema  donderdag 13 april 18.30 u 
Koningsspelen   vrijdag 21 april 
Schoolreis gr. 3 t/m 8  vrijdag 12 mei 
Sportdag gr. 6 t/m 8  dinsdag 23 mei gr. 1 t/m 5 zijn vrij 
Schoolreis gr. 1/2   vrijdag 2 juni 
Afscheidsavond  dinsdagavond 5 juli 
Jaarsluiting   vrijdag 8 juli 11.30 uur 

 
Schoolteam en groepsverdeling  
 
Groep 1/2  Marieke van Es m.ves@levwn.nl 

Desiree de Vries d.dvries@levwn.nl 
 

Groep 3/4  Willemien den Arend w.darend@levwn.nl  
Annet de Ruiter annet.druiter@levwn.nl 

 
Groep 4/5  Arida Janze a.janze@levwn.nl 
   Cora Schipper c.schipper@levwn.nl 
 
Groep 6/7  Agnes van As a.vas@levwn.nl 
   Vacature 
 
Groep 8  Pier Anne Nawijn p.nawijn@levwn.nl 
 

 
Directeur:   Sylvio Noël s.noel@levwn.nl 
Teamleider:   Elijne Riswick e.riswick@levwn.nl  
IB-er:    Karlijn Nijhoff k.nijhoff@lewn.nl      
Onderwijsassistenten:  Rozanne Bogerd r.bogerd@levwn.nl  

Linda Huisman l.huisman@levwn.nl 
Iris Klapwijk i.klapwijk@levwn.nl  

Adm. medewerker:  Gretha Scholtens g.scholtens@levwn.nl 
Vakdocent gymnastiek:  Jenny Hoekwater j.hoekwater@levwn.nl 
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Praktische informatie voor ouders van nieuwe kleuters 
 
Organisatie en leerkrachten 
Op maandag en dinsdag staat juf Marieke voor deze groep. Op woensdag t/m vrijdag staat juf 
Desiree voor de groep. De kinderen van groep 1 hebben de woensdagen vrij.  
 
Het begin van de dag  
Vanaf 08:35 mag uw kind naar binnen. U mag het schoolplein oplopen en de leerkracht staat bij 
de deur. Op dinsdag en donderdag mag u mee het lokaal in, zodat u kunt zien wat we allemaal 
doen in de klas. In de klas staan er boeken, spelletjes, speelgoed en/of puzzels klaar waarmee ze 
kunnen beginnen. Om kwart voor 9 starten we met elkaar in de kring. Het kringmoment bestaat 
uit bidden, vertellen door de kinderen, een bijbelverhaal en zingen.  
 
Bijbelse vertellingen 
We gebruiken op school de methode Levend Water. Op maandag vragen we terug naar de 
verhalen van de week ervoor. Op dinsdag, donderdag en vrijdag wordt een nieuw verhaal verteld 
met behulp van digibord-platen en soms een filmpje. Groep 2 gaat op de woensdag zingen of 
soms een bijbels werkblad maken. 
 
Zingen 
We zingen Bijbelse liedjes en liedjes bij het thema. Iedere week staat er 1 lied centraal, behorend 
bij de Bijbelverhalen van die week. Dit lied wordt iedere dag gezongen, zodat de kinderen aan 
het eind van het jaar veel nieuwe liedjes geleerd hebben.  
 
Spelen en werken 
We maken gebruik van het digikeuzebord waarop te zien is welke activiteiten gekozen kunnen 
worden en hoeveel kinderen voor een activiteit kunnen kiezen. ‘s Ochtends worden de kinderen 
ingepland bij een activiteit, ‘s middags kiezen ze zelf waar ze zin in hebben.  
We werken van vakantie tot vakantie met een voor de kinderen interessant thema. In de klas 
wordt samen met de kinderen een themahoek ingericht waarmee ze al het geleerde kunnen 
toepassen. De spullen hiervoor mogen de kinderen zelf meenemen van huis. U krijgt hier t.z.t. 
een berichtje over in Parro.  
We laten de kinderen al heel veel zelf onderzoeken, lezen en schrijven. Hierbij vinden we het 
vooral belangrijk dat kinderen plezier krijgen in het zelf schrijven, krabbels horen daar dus ook 
bij! 
 
Buiten spelen 
Iedere dag spelen we zowel ‘s ochtends als ‘s middags buiten op het schoolplein. Alleen als het 
echt hard regent, blijven we binnen, maar door een paar spetters laten we ons niet 
tegenhouden. Wilt u hier rekening mee houden qua kleding- en schoenkeuze? We beschikken 
over verschillende speeltoestellen en karren en fietsen. Als we het hele plein tot onze 
beschikking hebben, mogen kinderen ook hun eigen fiets, step of skeelers gebruiken. Ook 
gebruiken we een deel van de buitenspeeltijd om lekker bewegend bezig te zijn met 
rekenactiviteiten.  
 
 
 



 
Tussendoortje 
’s Ochtends hebben we pauze. Na het zingen van een liedje eten de kinderen eerst hun fruit of 
koek op hun stoel in de kring, als ze klaar zijn drinken ze bij de het aanrecht. 
 We maken hier een rustig moment van, zodat we kunnen uitrusten van het spelen en ons eten 
en drinken rustig kunnen laten zakken. Als er nog tijd over is na het drinken, mogen de kinderen 
die willen alvast een stukje brood eten, zolang er maar genoeg overblijft voor tijdens de lunch.  
 
Lunchpauze 
Om 12.00 uur gaan ze naar buiten om lekker te spelen om 12.30 uur eten de kinderen samen 
met de vaste overblijfouder in de klas. Om 13:00 uur komt de eigen leerkracht weer terug naar 
de klas. 
 
Engels 
We leren kinderen Engelse woorden en liedjes aan die bij het thema passen. We gebruiken hier 
de methode Take it Easy voor als dit aansluit. Daarnaast maken we het voor de kinderen heel 
praktisch. Zo worden bijvoorbeeld korte opdrachten in het Engels gegeven die ze moeten 
uitvoeren. 
 
Sociaal emotionele ontwikkeling 
De hele dag door bespreken we hoe we met elkaar omgaan in de klas en wat onze regels zijn, 
wat er eventueel een keertje niet goed ging en hoe we dat kunnen oplossen. Bovendien werken 
we met de methode Kanjertraining. Dit is een methode waarbij kinderen sociale vaardigheden 
leren. Meer info op www.kanjertraining.nl 
 
Muziek 
Ook bij de muzieklessen proberen we zo veel mogelijk aan te sluiten bij het thema. We leren 
liedjes aan, bewegen op muziek en maken kennis met instrumenten. We maken gebruik van 
verschillende methodes, onder andere Muziek moet je doen, Ding dong en het Lila liedjesboek. 
 
Linnen tas 
Aan het eind van een thema komen er vaak veel werkjes en spullen mee naar huis. Wilt u 
daarom uw kind een linnen tas voorzien van zijn/haar naam meegeven? Dan zorgen wij dat de 
spullen daarin steeds mee naar huis komen! 
 
Parro 
Op school maken we gebruik van de communicatie app Parro. Hier sturen wij u gedurende de 
dag foto’s en berichtjes van wat wij allemaal doen. In de agenda kunt u alle vakanties en 
bijzondere dagen terugvinden. Ook gebruiken we de agenda om uw hulp te vragen bij uitjes of 
om spullen mee te nemen voor het thema. Tenslotte heeft de app een berichtenfunctie, 
waarmee u makkelijk en snel in contact kan komen met de leerkracht óf met andere ouders, 
bijvoorbeeld voor het uitwisselen van gegevens bij een speelafspraak.  
Als het niet lukt om de app te activeren, dan horen we dat heel graag! 
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Praktische informatie voor alle ouders (alfabetische volgorde) 
 
Absentie 

Als uw kind ziek is of afwezig zal zijn, graag via Parro doorgeven 

 
Afmelden 

Als uw kind aan een bepaalde activiteit niet mee kan doen (bijvoorbeeld gymmen of zwemmen), 
dan kunt u dat via Parro doorgeven aan de leerkracht. 
 

Buddy ouder  
Voor (nieuwe) ouders is er de mogelijkheid om een buddy-ouder in te schakelen. Dat is een 
ouder die al wat langer meeloopt op school en die veel van de (vaak praktische) vragen van een 
nieuwe ouder kan beantwoorden. Als u graag een buddy-ouder wilt, of als u er één wilt zijn, dan 
kunt u Gretha Scholtens een mailtje sturen g.scholtens@levwn.nl  
 
Declaraties 

In voorkomende gevallen kunt u voor gemaakte kosten (gereden kilometers voor 
schoolexcursies, kamp, projecten) en materialen in het belang van de school, een 
declaratieformulier invullen bij de administratie. Gretha Scholtens g.scholtens@levwn.nl 
 

Eten en drinken 

De kinderen hebben twee pauzes. 5 minuten van te voren hebben de kinderen gelegenheid om 
fruit te eten en om iets te drinken. Als school willen we graag dat kinderen gezond eten. Wilt u 
daar als ouders ook rekening mee houden en geen chips en snoep meegeven aan uw kind? In de 
tweede pauze, tussen de middag, wordt er brood gegeten en nogmaals gedronken. De kinderen 
nemen zelf eten en drinken mee van huis.  
 
Facebook 

De school heeft een facebookpagina. Daar worden ook foto’s op gezet. Kinderen zullen zoveel 
mogelijk van de achter- en/of zijkant gefotografeerd worden.  In Parro kunt u aangeven of uw 
kind wel of niet op de foto mag. Ouders mogen geen foto’s van facebook of andere schoolfoto’s 
zonder toestemming voor eigen doeleinden gebruiken. 
 

Financiën 
Aan het begin van het schooljaar ontvangt u een verzamelfactuur voor de ouderbijdrage, de TSO 
en de bestuursbijdrage voor LEV-WN. Meer inhoudelijke informatie hierover vindt u in de 
schoolgids op onze website www.dewonderwijzer-levwn.nl  
 
Gevonden voorwerpen 

Het komt regelmatig voor dat kledingstukken en andere eigendommen van kinderen op school 
achterblijven. Voorzie waardevolle voorwerpen daarom van de naam van uw kind. De gevonden 
voorwerpen worden in de hal verzameld. Regelmatig zal dit onder de aandacht gebracht worden. 
Aan het eind van het seizoen worden de niet opgehaalde spullen naar de kledingbank gebracht. 
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Goede doelen 
We vinden het op school belangrijk dat kinderen leren geven van hun ‘rijkdom’. Iedere week op 
vrijdag kan uw kind geld meenemen voor onze twee sponsorkinderen. Met het geld steunen we 
een dorpsprogramma. Dat betekent dat onze sponsorkinderen bij hun eigen familie wonen en 
dat er voor alle kinderen in hun dorp voldoende eten is, dat ze naar school kunnen en als het 
nodig is dat er medische zorg beschikbaar is. Ook kunt u lege flessen inleveren in een container 
in de hal voor onze sponsorkinderen. Verder houden we ieder jaar een aantal andere gerichte 
acties.   
 

Gymnastiek 

Groep 1 en 2 gymmen op vrijdag in het speellokaal in school. Ze hebben een broekje, shirtje en 
speciale gymschoenen nodig die ze zoveel mogelijk zelf aan- en uit kunnen trekken. Graag in een 
aparte tas meegeven. De gymspullen blijven tussendoor op school. Iedere vakantie nemen de 
kinderen hun spullen mee naar huis om te passen en te wassen. Gymnastiek wordt op vrijdag in 
sporthal De Appelgaard gegeven aan kinderen van gr. 3-8. Voor groep 3-8 zijn gymkleding en 
gymschoenen verplicht. Het rooster ziet er als volgt uit: 
08.45-09.25  groep 3/4 
09.25-10.25  groep 6/7 
11.15-11.45  groep 1/2 
12.45-13.45  groep 8 
13.45-14.45  groep 4/5  
 

Hoofdluis 

Na elke vakantie wordt uw kind gecontroleerd op hoofdluis.  
Wilt u als u zelf hoofdluis ontdekt bij uw kind, een behandeling starten en dit melden bij de 
leerkracht?  Dan kunnen de ouders van de groep ingelicht worden om extra alert te zijn.  
Zelf kunt u de volgende acties ondernemen:  

● controleer regelmatig. 
● Als uw kind hoofdluis heeft, behandel uw kind nauwkeurig. Blijf minimaal 2 weken 

intensief kammen met een luizenkam. 
 
Inzittendenverzekering 
Indien u meegaat naar een excursie of uitje en u vervoert kinderen in uw auto, dient u een 
inzittendenverzekering te hebben.  
 
Luizenzak 

Alle leerlingen van gr. 4 t/m 8 krijgen van de school een luizenzak. Deze gaat met de leerlingen 
mee gedurende hun schoolloopbaan. De leerkracht let er op dat de leerlingen hier op een goede 
manier gebruik van maken en zuinig met hun spullen omgaan. 
De leerlingen van gr. 1 t/m 3 hebben een eigen vakje waar ze hun spullen in kunnen leggen.  
 
Mobiele telefoons 

Mobieltjes zijn verboden onder schooltijd. In groep 5-8 worden de mobieltjes voor schooltijd bij 
de leerkracht ingeleverd. 
 

 
 



 
MR 
De MedezeggenschapsRaad van De Wonderwijzer bestaat uit 2 ouders en 2 personeelsleden. De 
MR wil graag een bijdrage leveren aan een goede beleidsvoering op school. 
Meer informatie kunt u vinden op de website www.dewonderwijzer-levwn.nl  
 
Nieuwsbrief 
Ongeveer 1 keer per twee/drie weken ontvangt u via parro een nieuwsbrief over schoolbrede 
zaken. 
 
Ouderportaal 
Het schooladministratiesysteem Parnassys heeft een ouderportaal. U kunt hierin de 
schoolresultaten van uw kind bekijken. Ook is hierin te zien wie er bij uw kind in de klas zitten. U 
heeft inlogcodes van het systeem gekregen. Mocht u die kwijt zijn, dan kunt u altijd nieuwe 
codes aanvragen bij Gretha Scholtens door een mailtje te sturen naar g.scholtens@levwn.nl  
 

Parro 

Parro is de schoolapp die gekoppeld is aan het ouderportaal van Parnassys. De leerkracht zal u 
uitnodigen om deze app te installeren. Bijna alle informatie over de groep van uw kind wordt 
gedeeld via Parro.  
U kunt uw kind ziek- of afmelden bij de leerkracht via Parro en u wordt op de hoogte gehouden 
van activiteiten in de groep van uw kind. 
Ook kunt u via deze app de leerkracht een kort berichtje sturen en communiceren met andere 
ouders. Voor vragen over Parro kunt u terecht bij Gretha Scholtens g.scholtens@levwn.nl 
 

Privacy 
We willen zorgvuldig omgaan met uw privacy en die van elkaar. Daarom vragen we u aan het 
begin van het jaar om in Parro aan te geven waar u wel en geen toestemming voor geeft wat 
betreft publicatie van foto’s etc. We verwachten dat u ook zorgvuldig om zult gaan met de 
privacy van anderen en vragen u daarom geen foto’s  te maken en deze te delen zonder 
toestemming van andere ouders. 
 
Rookvrij schoolterrein 
Een gezonde leeromgeving vinden wij belangrijk. Daarom heeft onze school een rookvrij 
schoolterrein. Er mag op het schoolplein niet gerookt worden. Dit geldt voor iedereen: 
leerkrachten, ondersteunend personeel, ouders en bezoekers.  
 
SCHOOL op SEEF 
SCHOOL op SEEF helpt leerlingen van basisscholen om zich veilig en verantwoord te gedragen in 
het verkeer. Het programma bevat allerlei soorten lessen: van leerzame filmpjes tot uitdagende 
verkeersplaten, en van uitleg in de klas tot speelse oefeningen in de praktijk. Het geeft de 
(verkeers)leerkracht alle hulpmiddelen om met verkeersveiligheid aan de slag te gaan.  
 
Schooleigendommen 

Voor het maken en leren van huiswerk krijgen de kinderen soms boeken of materialen van 
school mee. Wilt u erop toezien, dat de leerlingen zuinig met dit materiaal omgaan? Regel is dat 
beschadigde of zoekgeraakte boeken en materialen door u zelf vergoed dienen te worden. 
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Schoolfotograaf 
Een keer per jaar komt de schoolfotograaf langs. Er worden dan portret- en klassenfoto´s 
gemaakt.  
 
Schoolgids 
De schoolgids kunt u vinden op de website en via www.scholenopdekaart.nl  
 
Schoolmaatschappelijk werk 
Aanmelding bij schoolmaatschappelijk werk is mogelijk via de intern begeleider van de school. 
De schoolmaatschappelijk werker die aan onze school verbonden is is Kelly Goldstein. Zij is ook 
regelmatig op school aanwezig. In de nieuwsbrieven staan de data en tijden. Ook is het mogelijk 
dat ouders/verzorgers direct contact opnemen met het sociaal team. Het Sociaal team is op 
werkdagen bereikbaar tussen 13.00-17.00 uur op telefoonnummer: 0184-751616 of via 
sociaalteam@hardinxveld-giessendam.nl. Bij spoed is de Crisisdienst ZHZ te bereiken op 
telefoonnummer: 0800-1471. 
 
Schoonmaakavonden 

In oktober en in maart zijn er schoonmaakavonden. De school wordt dagelijks schoongemaakt, 
maar dat is beperkt tot de vloeren en de toiletten en stof afnemen. De spullen en kasten van de 
kleutergroepen kunnen twee keer per jaar wel een schoonmaakbeurt gebruiken. De spullen in de 
andere groepen en overige ruimtes op school worden een keer per jaar extra schoongemaakt. 
Elk gezin wordt 1 keer per jaar ingeroosterd. Als u niet kunt komen op de datum dat u 
ingeroosterd bent, kunt u ruilen met iemand die op de andere avond staat ingeroosterd of  
Gretha Scholtens vragen om iets mee te kunnen nemen naar huis om het daar schoon te maken. 
 
Seksuele vorming 
Een keer per jaar worden hier specifiek lessen over gegeven uit de methode Wonderlijk 
Gemaakt. Door deze lessen worden kinderen van jongs af aan vertrouwd gemaakt met hun eigen 
lichaam en hoe wonderlijk God ons allemaal geschapen heeft. Hier komt ook een stukje 
vertrouwen en weerbaarheid bij. We laten u van te voren weten wanneer we deze lessen 
inplannen, zodat u hier thuis al met uw kind over in gesprek kunt gaan. Er is ook een speciaal 
informatieboekje voor ouders beschikbaar. 
  
Traktaties en verjaardagen 

Een verjaardag moet gevierd worden. Het uitdelen van een traktatie is voor een jarige altijd een 
groots moment. Je bent maar één keer per jaar jarig, maar in een volle klas wordt er regelmatig 
getrakteerd. Onze voorkeur gaat daarom uit naar een eenvoudige en liefst gezonde traktatie. Als 
de jarige dat wil mag hij/zij zich ook door de anderen leerkrachten laten feliciteren en hen 
eventueel trakteren.  
 
Tussenschoolse opvang (TSO) 
De meeste kinderen eten op school en voor de opvang van de kinderen die overblijven is er 
tussenschoolse opvang geregeld. In groep 1/2 eten vaste geschoolde overblijfouders met de 
kinderen. Ze worden geholpen door ouders en houden samen toezicht op het schoolplein. In de 
groepen 3 t/m 8 eet de betreffende leerkracht met de kinderen. Van alle ouders waarvan de 
kinderen op school eten wordt verwacht dat zij meedraaien in het overblijf- en 
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pleinwachtrooster. U kunt een voorkeursdag opgeven en u wordt één keer in de 4/5 weken 
ingedeeld. 
 
Verlof 
Het is mogelijk om vanwege belangrijke redenen vrij te vragen voor uw kind. Hiervoor kunt u een 
mail sturen naar onze teamleider, Elijne Riswick: e.riswick@levwn.nl 
 
Verzekeringen 

De school heeft een uitgebreide WA-verzekering die de wettelijke aansprakelijkheid van 
personeel en helpende ouders regelt. Daarnaast is een scholierenongevallenverzekering 
afgesloten. Deze verzekering dekt lichamelijk letsel door ongeval en geldt tijdens de officiële 
schooluren (+ 1 uur voor of na schooltijd).  
 
Vrijwillige ouderbijdrage 
Wij vragen een vrijwillige ouderbijdrage van € 45,00. U mag besluiten geen vrijwillige 
ouderbijdrage te betalen, uw kind wordt dan niet uitgesloten van activiteiten. Vrijwillige 
ouderbijdrage: brochure, afbeeldingen voor social media, posters, video en praktijkvoorbeelden 
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