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UIT DE DIRECTIEKAMER
Het is bijna zover,
aanstaande maandag is de
grote vakantie echt voorbij
en de kinderen komen weer
naar school. Wij hebben in
de
vakantie alle
voorbereidingen
getroffen en zijn er helemaal
klaar voor. →

→ Hopelijk heeft iedereen een fijne vakantie
gehad. Met deze nieuwsbrief willen wij u
informeren over een aantal praktische
zaken. Wij hopen dat u nog geniet van de
laatste paar dagen van de vakantieen tot
aanstaande maandag.
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OUDERPORTAAL PARNASSYS

Ook dit schooljaar willen wij u vragen uw
gegevens die bekend zijn bij school te
controleren via het ouderportaal van
Parnassys.

Hierin kunt u uw gegevens inzien en eventuele
nodige aanpassingen doorgeven. Met name
de juiste telefoonnummers en
contactpersonen voor noodgevallen zijn erg
van belang.

U ontvangt volgende week per e-mail een
link vanuit het ouderportaal. Deze kan ook
in uw ongewenste e-mail terecht komen.
Wanneer u geen mail ontvangen heeft
aan het eind van volgende week, kunt u
een bericht sturen naar
claudia.vandenberg@inos.nl.

ONTVANGST EERSTE SCHOOLDAG

Gedurende de eerste week van het nieuwe
schooljaar zullen alle leerkrachten de
kinderen vanaf 8:20 uur op het plein
verwelkomen op de plek waar uw kind naar
binnen gaat. De leerkrachten nemen de
kinderen mee naar binnen, zodat de lessen
om 8:30 uur kunnen starten. Vanaf de
tweede schoolweek kunnen de kinderen
vanaf 8:20 uur zelf naar binnen lopen via de
aan hen toegewezen ingang.
De ouders van de kinderen uit groep drie
mogen de kinderen zelf naar het klaslokaal
brengen in de eerste schoolweek. Om 8:30
uur zullen de leerkrachten van groep 3 de
dag starten. Bij de ingang van de Kiss en bike
zal er altijd een collega staan om de
kinderen van groep 3 naar binnen te laten
en te helpen, mocht dit nodig zijn. Ook de
kinderen van groep 3 zullen vanaf de
tweede schoolweek zelf naar binnen gaan.

De plaats waar uw kind naar binnen gaat,
staat aangegeven op bijgevoegd overzicht
in bijlage 1.

De kinderen van groep 8 worden op de
eerste schooldag om uiterlijk 8:30 uur bij de
hoofdingang van De Wegwijzer verwacht.
Zij zullen gezamenlijk naar het gebouw van
de Helder Camara fietsen.

KENNISMAKINGSMIDDAG

Op de jaarkalender staat de
kennismakingsmiddag op maandag 5
september gepland in de groep 1 t/m 7
van 14:30 tot 14:45 uur en in de groepen 8
van 14:45 tot 15:00 uur op de Helder
Camara. U bent welkom om een kijkje te
nemen in de klas. Uw kind kan de klas laten
zien en u kunt kort kennismaken met de
leerkracht.
Later dit schooljaar staat een leerstofavond
gepland, waarbij nader ingegaan wordt op
de leerstof voor aankomend schooljaar.
Meer informatie volgt in de volgende
nieuwsbrief.
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PRIVACY INSTELLINGEN PARRO

Vanaf 5 september tot 30 september staan
de privacy instellingen van Parro open.

U kunt hierin zelf aangeven of u toestemming
geeft voor bijvoorbeeld het gebruik van
beeldmateriaal. Op 30 september wordt deze
functie gesloten. U kunt altijd zelf zien wat u
heeft ingesteld.

Voor vragen kunt u contact opnemen met
Claudia van den Berg
(claudia.vandenberg@inos.nl).

BSO

Wanneer uw kind gebruik maakt van de BSO, is
het belangrijk om de dag en de
organisatie door te geven aan de leerkracht.
De leerkracht kan er dan, aan het einde van
een schooldag, op toezien dat uw kind zo snel
mogelijk bij de organisatie terecht komt.

U kunt de leerkracht benaderen via de mail
of via Parro.

OPENING GROENE SCHOOLPLEIN

Op vrijdag 9 september gaan we ons
schoolplein officieel openen. Als het goed is,
zijn in de vakantie alle toestellen geplaatst.
We zijn nog niet klaar met het schoolplein,
maar het is wel een moment om bij stil te
staan en het samen te vieren.

TSO BETALING

Wilt u geen gebruik maken van de TSO? Stuur
dan vóór vrijdag 2 september een bericht
naar kbsdewegwijzer_info@inos.nl.
Maakt u wel gebruik van de TSO, dan
ontvangt u aan het begin van het schooljaar
een betalingsverzoek van 140 euro per
leerling via Schoolkassa. Wij verzoeken het
bedrag voor TSO in één termijn te betalen,
en wel uiterlijk 31 januari van schooljaar
2022-2023. Mocht u liever het bedrag in
meerdere termijnen willen betalen, dan
geeft u dit aan door een mailbericht te
sturen naar kbsdewegwijzer_info@inos.nl.

U kunt hier meer informatie over lezen in
bijlage 3.
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BIJLAGE 1: PLATTEGROND INGANGEN

In het onderstaande overzicht kunt u zien bij welke ingang de kinderen dit schooljaar naar binnen gaan en
buiten komen.

A Achteringang kleuters / trap groep 5 D Traptoren plein rechts

B Traptoren plein links E Traptoren achter

C Schoolplein / hoofdingang F Ingang achterzijde kiss & bike

Groep Leerkracht Ingang

3 A Juf Elfrie / Joke F

3 B Juf Romy F

3 C Juf Maartje / Esther F

4 A Juf Lois / Men. Mathias E

4 B Juf Samantha / Judith E

4 C Juf Janna E

5 A Juf Eva B

5 B Juf Kelly B

5 C Juf Mariëlle / Jessica A

6 A Juf Maxime / Ingrid E

6 B Men. Sander C

6 C Men. Vincent E

Groep Leerkracht Ingang 7 A Men. John B

1/2 A Juf Henriëtte D 7 B Juf Danielle B

1/2 B Juf Saskia C 7 C Juf Kim / Men. Bart C

1/2 C Juf Joyce A 8 A Men. Joost / Bart H C

1/2 D Juf Lise / Joke C 8 B Men Freek / Juf Lois H C

1/2 E Juf Brendy A

1/2 F Juf Myra C

1/2 G Juf Inge D
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BIJLAGE 2: KINDERKLEDINGBEURS TETERINGEN

KinderKledingBeurs Teteringen op zaterdag 24 september 2022

Tweedehands kinderkleding kopen en verkopen

De scholen zijn weer begonnen! Het weer is nog steeds zomers en toch is het al weer bijna tijd voor de
najaars/winterbeurs van KinderKledingBeurs Teteringen. Op zaterdag 24 september 2022 kan er in ‘t Web
in Teteringen van 09.30 tot 12.30 uur weer volop geshopt worden. Winterjassen, broeken, rokjes en jurkjes,
truien, blouses, bad- en sportkleding en nog veel meer; je kunt het allemaal vinden bij KinderKledingBeurs
Teteringen!

Verkopen
Heb je kinderkleding in de maten 80 t/m 188? Verkoop het via KinderKledingBeurs Teteringen! Op de
website is terug te vinden op welke dagen en waar je de kleding kunt inleveren en hoe je de kleding
aanbiedt. In verband met het grote kledingaanbod is KinderKledingBeurs Teteringen genoodzaakt
maximaal 200 lijstnummers uit te geven. Lever je kleding dus tijdig in.

Shoppen voor het goede doel:
KinderKledingBeurs Teteringen steunt met elke beurs een goed doel. Deze keer is het goede doel:
www.stichtinghappyhippo.nl.
In 2012 is Stichting Happy Hippo gestart om elk kind in Breda een fijne en vrolijke verjaardag te bezorgen.
Ouders en kinderen die leven onder de armoedegrens zijn afhankelijk van de voedselbank en hebben geen
geld voor verjaardagen of schoolspullen. Stichting Happy Hippo stelt diverse boxen samen voor deze
kinderen zodat ze wel gewoon hun verjaardag kunnen vieren of goed kunnen starten op de middelbare
school. Wil je meer weten over het goede doel van deze beurs? Kijk dan op hun site:
http://www.stichtinghappyhippo.nl/

Bezoek onze website voor meer informatie over de KinderKledingBeurs Teteringen:
www.kinderkledingbeursteteringen.nl. Wij zijn ook te vinden op Facebook en Instagram.
(facebook.com/KinderKledingBeursTeteringen en Instagram kinderkledingbeurs.teteringen)
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BIJLAGE 3: INFORMATIE TUSSENSCHOOLSE OPVANG

Onze school werkt met het rooster ‘andere schooltijden’. De middagpauze duurt daardoor drie
kwartier en wordt verzorgd in drie shifts. Voor de middagpauze biedt de school tussenschoolse
opvang (TSO) aan. Dit is niet verplicht, uw kind mag in de middagpauze ook naar huis. Wel kiezen
we ervoor dat de leerlingen óf alle dagen thuis eten óf alle dagen op school eten. Er zijn geen
losse TSO dagen mogelijk. Voor de zomervakantie stuurt u een mailbericht naar school, dat uw
kind niet deelneemt aan de TSO. U kunt dit sturen naar kbsdewegwijzer_info@inos.nl.

De kosten die de school maakt voor het aanbieden van de TSO, betaalt u per kind aan ons. Onze
school / INOS maakt dus geen winst op het aanbieden van TSO. De kosten voor de
tussenschoolse opvang (overblijven) staan los van de vrijwillige ouderbijdrage.

De kosten voor de tussenschoolse opvang bedragen op onze school € 140,-.

De opvang wordt verzorgd door overblijfkrachten. Dit kunnen pedagogisch medewerkers,
sportcoaches, hulpouders en/of vrijwilligers zijn. We werken daarnaast met een overblijf
coördinator. Het TSO-team werkt met dezelfde schoolafspraken en hebben een goed contact
met elkaar en de leerkrachten.

Hoe gaat het in zijn werk?
De leerlingen lunchen in de eigen klas, meestal samen met de eigen leerkracht. Daarvoor of
daarna is er buitenspeeltijd onder begeleiding van het TSO-team. De inzet is dat er per 25
leerlingen één medewerker aanwezig is tijdens het overblijven. Meer informatie over de TSO kunt u
lezen op onze website.

Spelbegeleiding
Op maandag is er een sportcoach aanwezig bij het overblijven. De sportcoach verzorgt dan een
spel tijdens de overblijftijd. Leerlingen mogen zelf kiezen of ze mee willen doen.

Kosten van TSO / termijnkeuze
Wij verzoeken het bedrag voor TSO in één termijn te betalen, en wel uiterlijk 31 januari van het
schooljaar. Mocht u liever het bedrag in meerdere termijnen willen betalen, dan geeft u dit voor
de zomervakantie aan bij de school en zal de school met u een andere betalingsregeling
afspreken.

Als u gebruik maakt van TSO zijn dit verplichte kosten (dit in tegenstelling tot de vrijwillige
ouderbijdrage). Bij wanbetaling (de TSO betaling is niet voldaan vóór afgesproken datum) sturen
wij u vanuit de centrale financiële administratie van INOS een herinnering. Indien nodig zijn wij
genoodzaakt een deurwaarder in te schakelen. De eventuele extra kosten die INOS dan moet
maken, zijn voor rekening van de wanbetaler.

Schoolstartpakket | Breda pas vanuit de gemeente Breda

U kunt een bijdrage uit het schoolstartpakket bij de gemeente aanvragen. Dit is een
tegemoetkoming in uw kosten voor schoolgaande kinderen. Bijvoorbeeld voor een computer,
fiets, schoolreisje, boeken, schoolspullen en excursies. U kunt deze bijdrage ook gebruiken om de
kosten voor TSO te betalen. Daarnaast is er de BredaPas, dit is een kortingspas. Woont u in Breda
en heeft u een laag inkomen dan kunt u de gratis BredaPas aanvragen. Bij vertoon van de
Bredapas krijgt u een korting van 50% op het totaalbedrag.
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