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Beste ouder(s) en verzorger(s), 

 

De basisschool is een stukje van je leven. Voor de leerlingen en voor u. Jarenlang is er diezelfde weg 

van huis naar school en weer terug. In de loop van de jaren vertrouwt u uw kind zo’n 8.000 uur toe 

aan de zorg van de leerkrachten van de basisschool. Dat is een belangrijk deel van een kinderleven. 

Een basisschool kiest u dan ook met zorg.  

  

Veel van het onderwijs op Roemte is bij u bekend. De lange termijnonderwerpen staan beschreven in 

de schoolgids. Deze vindt u op de website van onze school, www.cbsroemte.nl.  

Weer andere gegevens veranderen jaarlijks. Hierbij kunt u denken aan onderwerpen als de 

groepsindeling, de kwaliteitsgegevens, etc. Daarom ontvangt u aan het begin van het nieuwe 

schooljaar dit informatieboekje, als bijlage van de schoolgids. Het geeft u alle actuele informatie over 

de gang van zaken voor het schooljaar 2020-2021. 

 

Mocht u vragen hebben, maak een afspraak, of bel voor een afspraak. We staan u graag te woord om 

antwoorden te geven of problemen op te lossen. 

 

Met een vriendelijke groet, 

Astrid Briek (directeur) 
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De groepsindeling: 

 

Groep 1/2:  Juf Neli Wever: maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag 

       Juf Liesbeth Schoenmaker: woensdag 

                                     

Groep 3 :  Juf Ella Bos: maandag t/m vrijdag 

 

Groep 4 :  Juf Emke Heeres: maandag, dinsdag, woensdag, vrijdag    

                   Meester Erwin Lalkens: donderdag 

    

Groep 5/6a:  Juf Alice van Breden: maandag, dinsdag, woensdag, donderdag  

                        Meester Erwin Lalkens: vrijdag 

 

Groep 6b/7a:  Meester Erwin Lalkens: maandag, dinsdag, woensdag,  

                          Juf Harriët Wals: donderdag, vrijdag 

 

Groep 7b/8:  Juf Renny Burema: maandag, dinsdag, woensdag (1) 

                        Juf Ada de Boer: woensdag (2), donderdag, vrijdag    

 

Aanvullende informatie: 

• Astrid Briek is directeur, haar aanwezigheid staat vermeld in Roemtenieuws.  

• Juf Greetje Nomden is adjunct-directeur, haar aanwezigheid staat vermeld in Roemtenieuws.  

• Corine Broekhuizen is onze intern begeleider en coördinator extra zorg/ondersteuning. 

De aanwezigheid staat in Roemtenieuws. 

• Juf Annet Smit is op dinsdag en donderdag als onderwijsassistent aanwezig. 

• Juf Harriët Wals is ICT-coördinator.  

• Juf Ada de Boer is rekencoördinator. 

• Juf Ella Bos is taal/leescoördinator. 

• Meester Erwin Lalkens is contactpersoon voor het bewegingsonderwijs bij ons op school.  

• Juf Alice van Breden is coördinator van het onderwijs aan hoog- en meerbegaafde kinderen 

(HBK) 
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De schoolvakanties & margedagen: 

 

Margedagen: 

08-02-2021,  

24-03-2021, 11-06-2021 

Herfstvakantie  12-10-2020 t/m 16-10-2020 

Kerstvakantie  21-12-2019 t/m 01-01-2021 

Voorjaarsvakantie   22-02-2021 t/m 26-02-2021 

Pasen 2-4-2021 t/m 5-4-2021 

Meivakantie  26-04-2021 t/m 07-05-2021 

Hemelvaart 13 en 14 mei 2021 

Pinksteren 24-mei 2021 

Zomervakantie  12-07-2021 t/m 20-08-2021 

 

De schooltijden: 

 

Maandag 8.25 – 14.15 
Dinsdag 8.25 – 14.15 
Woensdag 8.25 -  12.15 
Donderdag 8.25 – 14.15 
Vrijdag 
Alleen groep 1 en 2 

8.25 – 14.15 
8.25 – 12.00 

De leerlingen van groep 1 en 2 zijn vrij op de woensdagmiddag en de vrijdagmiddag. Vanaf een 

kwartier voor het begin van de schooltijd mogen de leerlingen uit alle groepen naar binnen. 

 

Halen en brengen: 

Voor het brengen van de kinderen met de auto willen we graag dat u de route neemt vanaf de 

Duursumerweg en via de Badweg de schoolroute weer verlaat (zie afbeelding hieronder). 

 
Word je met de auto gebracht, dan moet de auto op de parkeerplaats achter “Waardevol Leven” 

geparkeerd worden. Leerlingen kunnen op de aangegeven Kiss & Ride strook aan de Badweg 

uitstappen. De Pomonaweg en de Schoolstraat willen we graag autoluw houden. (als dat kan wat 

betreft de bouwwerkzaamheden in onze wijk)  

Natuurlijk hopen we dat de meeste kinderen te voet of met de fiets komen. 
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Bewegingsonderwijs: 

De gymlessen vinden plaats in de Boshal, daarnaast doen we sport en spel op het plein. 

Dinsdag: Peter Griep 

8.25 uur - 9.15 uur: groep 3 (deze leerlingen kunnen in de Boshal worden gebracht) 

9.15 uur - 10. 00 uur groep 4 

10.00 uur tot 10.45 uur groep 5 en 6a 

 

Vrijdag: Jermain Briet 

8.25 uur - 9.30 uur: groep 6b/7a (Deze leerlingen kunnen rechtstreeks naar de Boshal) 

9.30 uur - 10.30 uur: groep 7b/8 

Bovenstaande lessen worden dus door een vakleerkracht gegeven. 

 

 

Donderdagmiddag – naschoolse activiteiten: 

Het Huis voor de Sport verzorgt elke donderdagmiddag van 15.00 uur tot 16.00 uur een naschoolse 

sportactiviteit in de Boshal. Deze worden aangekondigd in Roemtenieuws 

 

De leerlingen gymmen in sportkleding. Af en toe komen er meldingen van voetwratten. Die kunnen 

we krijgen op plaatsen waar we op blote voeten lopen. Tijdens de schooluren kan dat in het 

gymlokaal gebeuren, als de leerlingen op blote voeten gymmen. We raden u aan om gymschoenen 

mee te geven. Voor de leerlingen uit groep 1 en 2 zijn zogenaamde bootschoentjes het beste, omdat 

die zonder veters gemakkelijk aan en uit kunnen. Ze zijn er met stroeve zolen. 

De naam in de gymkleding of een herkenbaar merkje kan het terugvinden vergemakkelijken.  

De leerlingen van de groepen 1 en 2 maken in elk geval op dinsdag gebruik van het speellokaal voor 

spel en beweging. 

 

Verkeerscommissie: 

Mevr. A.( Antje) Gooijert  (namens CBS Roemte en KIds2b) 

Mevr. R. (Rachma) Heuvel (namens OBS Prinses Beatrix) 

Mevr. G. (Greetje) Nomden (namens de directie) 

 

Lot team: 

Na elke vakantie controleren wij de kinderen op neten/hoofdluis. 

Treffen wij neten of hoofdluis aan bij uw kind, dan wordt u door de directie hiervan op de hoogte 

gesteld.  

Het luizenopsporingsteam (LOT): 

Mevr. (Mariska) Balkema (coördinator) 
Mevr. (Anje) Klompien 
Mevr. (Rianne) Wouda 

Mevr. (Grytsje) Kammenga 
Mevr. (Sonja) Wesselink 

Mevr. (Willeke) de Bruin 
Mevr. (Inge) Brinkman 

 

Schoonmaak: 

Mevr. G. (Greetje) Stuts-Dik (in dienst van de firma Hectas) maakt onze school schoon. 
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Ouders: 

Er zijn drie organen waarin ouders georganiseerd zijn:  

1. De ouderraad (OR): ouders van de ouderraad helpen en organiseren mee op school met alle 

feestelijke en andere bijzondere activiteiten. De school vraagt hiervoor € 15,00 ouderbijdrage per 

leerling. Voor de schoolreisjes wordt apart een financiële bijdrage gevraagd.  

2. De medezeggenschapsraad (MR): De MR heeft instemmings- of adviesrecht bij veel besluiten van 

de school. Maar ook initiatiefrecht. De MR bespreekt onder meer: de schoolgids, het schoolplan en 

de inzet van meesters en juffen. Namens de school hebben vier leden zitting in de MR. Er zijn twee 

leden vanuit de ouders en twee leden vanuit het team.  

3. Gemeenschappelijke MR (GMR): Vertegenwoordiging van alle 12 scholen samen vormen een GMR 

die vooral de algemene directie van onze stichting moet controleren.  

In de schoolgids vindt u de vaste contactmomenten, zoals de 10-minuten gesprekken. Als u op 

andere momenten vragen hebt kunt u altijd langskomen of bellen voor een afspraak. Als het nodig is 

wordt een vervolgafspraak gemaakt met een leraar of de directeur.  

Hebt u vragen of zit u ergens mee: kom langs! Dat is veel plezieriger dan dat het op het schoolplein 

wordt besproken. 

 

Ouderraad (OR):  

Dhr. M.S (Melson) Zwerver (voorzitter) 

Mevr. C. (Deborah) Spijker (penningmeester) 

Mevr. Y. (Yvonne) Stuts  

Mevr. M. (Marije)van der Ploeg 

Dhr. M. (Marcel) Meijer 

Mevr. G. (Greetje) Nomden (adj.dir.) 

 

Medezeggenschapsraad (MR): 

Oudergeleding:      Personeelsgeleding: 

Mevr. L. (Lisette) Pilon-Grolle (voorzitter)  Mevr. A. (Ada) de Boer  

Mevr. M. (Martina) Haak-Snoek (notulist)  Mevr. H. (Harriët) Wals 

 

De Stichting Christelijk Primair Onderwijs (S.C.P.O.) Noordkwartier: 

Onze school maakt deel uit van S.C.P.O. Noordkwartier. De stichting beheert 10 basisscholen. Het 

bestuur en de dagelijkse leiding berust bij de directeur bestuurder de heer Henk Huberts. Hij wordt 

hierbij ondersteund door medewerkers vanuit het stafbureau.  

De stichting heeft als grondslag de Bijbel. De Bijbel is het door God geïnspireerde Woord en is 

richtinggevend voor al het werk van de stichting. De stichting heeft als primaire doelstelling het 

geven van christelijk onderwijs door oprichting en instandhouding van scholen voor christelijk 

basisonderwijs in de plaatsen Appingedam, Delfzijl, Farmsum, Loppersum, Middelstum, Spijk en 

Stedum.  

Waar staat Noordkwartier aan het begin van het schooljaar 2020/2021? Hoe ziet ons onderwijs er uit 

en hoe onze organisatie? En hoe komen we daar? Wat is de weg die we met elkaar gaan bewandelen 

en wat zijn de wegwijzers op de route? U kunt deze antwoorden vinden in het strategisch plan van 

de stichting (zie www.noordkwartier.nl). De komende jaren wordt er gewerkt volgens 5 pijlers, te 

weten: Kwaliteit, professionaliteit, samenwerking, talentontwikkeling en toekomstgericht onderwijs.  
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Centrum voor Jeugd en Gezin: 

Het Centrum voor Jeugd en Gezin, afgekort CJG, is een organisatie waar u een beroep op kunt doen 
als u vragen heeft over de opvoeding van uw zoon of dochter. Het CJG is gevestigd in het 
gemeentehuis van Loppersum. U kunt op verschillende manieren contact opnemen: telefonisch 

0596-548200, stel een vraag per mail via www.cjgdal.nl of kom eens langs op het spreekuur in het 
gemeentehuis.  

 

Klachtenregeling CBS Roemte: 

In het schooljaar 2018-2019 is een nieuwe klachtenregeling vastgesteld binnen Noordkwartier. 

De klachtenregeling is opgenomen op de website van de school bij het punt “schoolinformatie”.  

Enkele essentiële artikelen geven we weer: 

Artikel 2. Procedure bij een probleem/voorfase van klacht  
Indien iemand een probleem op school of binnen Noordkwartier ervaart, kunnen de volgende stappen 
doorlopen worden:  
1. U bespreekt het probleem met degene met wie u dit ervaart. Is dit bijvoorbeeld de leerkracht, dan gaat 
u eerst met hem of haar in gesprek. Van dit gesprek wordt een notitie gemaakt in  Parnassys. U ontvangt 
hiervan een kopie.  
2. Komt u er samen niet uit? Dan kunt u in gesprek met de directeur van de school. Dit gesprek wordt in 
een notitie vastgelegd in Parnassys. U ontvangt hiervan een kopie.  
3. Wilt u liever eens sparren met iemand van buiten de school, omdat u er op de school niet uitkomt? Dat 
kan ook. U kunt dan contact zoeken met extern vertrouwenspersoon. Deze positie is momenteel vacant. Voor 
info belt u met Noordkwartier (0596 632397).    
4. Leidt dit niet tot een gewenste oplossing, dan kunt u een klacht indienen. Zie hiervoor artikel 3 in dit 
document; u start dan vanaf artikel 3.3.  
5. Indien het door u ervaarde probleem (een vermoeden van) huiselijk geweld, kindermishandeling of 
seksueel misbruik betreft, dan treedt bijlage 81 van het sociaal veiligheidsplan in werking.  
  
Artikel 3. Procedure bij een klacht (interne procedure)  
Bij het indienen van een klacht zijn de volgende stappen te onderscheiden:    
1. De klager die een probleem op of met de school ervaart, neemt contact op met degene met wie het 
probleem speelt, tenzij de aard van het probleem zich daartegen verzet. De aangeklaagde/verweerder maakt 
van de inhoud van het gesprek en de gemaakte afspraken een notitie in het  leerlingadministratie- en 
volgsysteem Parnassys en brengt de directeur van de school op de hoogte. De klager ontvangt van het verslag 
een kopie.  
2. Komt men er niet uit, dan bespreekt de klager het probleem met de directeur van de school. Ook deze 
maakt van de inhoud van het gesprek en de gemaakte afspraken een notitie in  Parnassys. De klager ontvangt 
van dit verslag een kopie.  
4. Levert dit geen resultaat op, dan wordt er contact gezocht met de contactpersoon van de 
medezeggenschapsraad, mevrouw Lisette Pilon-Grolle (zie artikel 4). Dit betreft een lid van de oudergeleding. 
Deze contactpersoon controleert of stap 1 en 2 van dit artikel gevolgd zijn. Indien dit zo is, verwijst deze de 
klager door naar de externe vertrouwenspersoon. Deze positie is momenteel vacant. Voor info belt u met 
Noordkwartier (0596 632397).    
4. De externe vertrouwenspersoon meldt dat er – indien de klager hiervoor toestemming heeft gegeven – 
wat er aan de hand is en adviseert de directeur-bestuurder in de vervolgstap. De directeur-bestuurder bepaalt 
hoe deze klacht opgepakt gaat worden en wie hierbij betrokken worden. Van elk gesprek en de gemaakte 
afspraken wordt ook een verslag gemaakt. De klager ontvangt hiervan een kopie.  

Als de klacht niet is of wordt opgelost, kunt u contact zoeken met de GCBO. De procedure hiervoor is beschreven 
in artikel 6 van dit document.  

Contactpersoon voor de interne procedure op school: 

Mevr. L. (Lisette) Pilon-Grolle 

Tel. 0596582338 

contactpersoonroemte@gmail.com 

http://www.cjgdal.nl/
mailto:contactpersoonroemte@gmail.com
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De vertrouwenspersoon voor de scholen van de stichting:   

De positie van vertrouwenspersoon voor de scholen van de stichting is op dit moment vacant.  Zodra 

de vacature is vervuld, wordt dit gepubliceerd op de website van de school.  Tot dat moment kunt u 

contact opnemen met Noordkwartier, tel. 0596632397 of info@noordkwartier.nl   

GCBO 

t.a.v. de Landelijke Klachtencommissie voor het Christelijk Onderwijs 

Postbus 82324 2508 EH Den Haag 

Tel. 070 386 16 97  E-Mail: info@gcbo.nl     www.GCBO.nl 

Jaarrooster 2020/2021: 

17 augustus Koffieochtend voor ouders van 8.25 uur tot 9.00 uur 
17 augustus Uitreiking Stoetboom aan groep 3 om 14.15 uur 

31 augustus Informatieavonden voor alle groepen 
Maand september Ouder/Kindgesprekken 
23 t/m 25 september Schoolkamp groep 8 
2 oktober  Opening school + bekend maken naam Kindcentrum 
5 oktober Dag van de Leerkracht 

5 t/m 9 oktober Project kinderboeken week (Terug in de tijd) 
12 t/m 16 oktober Herfstvakantie 
Week van 26 oktober 10-minuten gesprekken groep 1 t/m 7 
Maand november Gesprekken met de ouders van groep 8 over het vervolgonderwijs 
4 december Sinterklaasviering 
18 december Kerstviering in de eigen groep 

21 december t/m 1 januari Kerstvakantie 
4 januari Inloop met koffie voor ouders v.a. 8.25 uur (Nieuwjaarsvisite) 
8 februari Margedag (vrij) 
12 februari Rapport mee 
Week van 15 februari 10-minuten gesprekken 

22 t/m 26 februari Voorjaarsvakantie 
Maand Maart Eindgesprekken met de ouders van groep 8 
24 maart Margedag (vrij) 
1 april Paasviering met alle groepen op school 
2 april t/m 5 april Vrij in verband met Pasen 
in april Schoolfotograaf 

20, 21 en 22 april CITO-eindtoets groep 8 
23 april  Koningsspelen 
26 april t/m 7 mei Meivakantie 
13 en 14 mei Hemelvaart en de vrijdag daarna (vrij) 
24 mei Pinksteren (vrij)  
In juni Schoolreisjes groep 1 tot en met 7 

In juni  Kindgesprekken   
11 juni Margedag (vrij) 
18 juni Rapport mee 
28 juni Facultatieve 10-minutenavond 
30 juni Koffieochtend vrijwilligers 

7 juli Generale groep 8 musical (’s morgens voor midden- en bovenbouw) 
7 juli Afscheidsavond groep 8 
9 juli Laatste schooldag 
12 juli t/m 20 augustus Zomervakantie 

 

mailto:info@noordkwartier.nl
http://www.gcbo.nl/

