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SOL-jaar 2022-2023 
 

Namen en adressen 
 
SOL Admiraal onderwijs en kinderopvang 
Admiraal de Ruyterlaan 1 
3342 TA Hendrik-Ido-Ambacht 
tel.: 078-6814420  
e-mail: admiraalkrommeweg@solambacht.nl 
 
SOL Krommeweg onderwijs en kinderopvang 
Bekestein 50 
3343 CB Hendrik-Ido-Ambacht 
tel.: 078-6840336  
e-mail: admiraalkrommeweg@solambacht.nl  
 
Postadres  
SOL Admiraal Krommeweg 
Postbus 243  
3340 AE Hendrik-Ido-Ambacht 
 
Bestuur 
Bestuurder onderwijs: Dhr. M. Schenk 
Bestuurder kinderopvang: Dhr. G.C.S.C.M. Govers 
www.solambacht.nl  
 
SOL-directeur 
Dhr. W.J. de Roon 
tel.: 078-6840336 of 078-6840339 
w.deroon@solambacht.nl  
 
SOL-manager 0-6 jaar 
Mevr. E. Korteland 
Tel.: 078-6840336 
e.korteland@solambacht.nl 
 
SOL-manager 6-9 jaar 
Mevr. A. Legerstee 
Tel.: 078-6814420 
a.legerstee@solambacht.nl 
 
SOL-manager 9-12 jaar 
Dhr. K. Schiereck 
078-6840336 
k.schiereck@solambacht.nl 
 
Activiteitencommissie 
ac.adkw@solambacht.nl 
 

mailto:admiraalkrommeweg@solambacht.nl
mailto:admiraalkrommeweg@solambacht.nl
http://www.solambacht.nl/
mailto:w.deroon@solambacht.nl
mailto:e.korteland@solambacht.nl
mailto:a.legerstee@solambacht.nl
mailto:k.schiereck@solambacht.nl
mailto:ac.adkw@solambacht.nl
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Logopediste  
Mevr. M. De Beun-Blank  
tel.: 06-10957558 
 
Jeugdgezondheidszorg 
Mevr. J. Greaves, jeugdarts  
Mevr. M. Gouw, assistente jeugdgezondheidszorg 
 
Jeugdteam op locatie 
Ons SOL heeft een vast contactpersoon vanuit Jeugdteam 
Ambacht. Veerle Meijer, orthopedagoge Jong JGZ, houdt elke 
donderdag van 13.30-15.30 uur spreekuur, maar op afspraak. 
Zowel ouders,  leerkrachten als pedagogisch medewerkers 
kunnen bij haar terecht met allerhande vragen over gedrag, 
ontwikkeling en opvoeding van kinderen. U kunt een afspraak 
maken per telefoon of e-mail:  
v.meijer@jongjgz.nl 
tel.: 06-27209783 
 
Vertrouwensinspecteur 
Wanneer zich in of rond de SOL (ernstige) problemen 
voordoen op het gebied van seksuele intimidatie en seksueel 
misbruik (zedenmisdrijven), psychisch en fysiek geweld of discriminatie en radicalisering dan kunt u 
voor een onafhankelijk advies ook de vertrouwensinspecteur van de inspectie van het Onderwijs 
raadplegen. De vertrouwensinspecteur is bereikbaar via telefoonnummer 0900-1113111 (lokaal tarief) 
 
Kinderopvang 
Binnen SOL Admiraal en SOL Krommeweg bieden wij kinderopvang aan. 
 
Dagopvang; 0-4 jaar 
Open van 7.00-18.30, 
De dagopvang is voor kinderen van 10 weken tot 4 jaar. Het spelenderwijs uitdagen van het kind 
gebeurt de hele dag. Voor ons is het eigen en unieke ontwikkelingstempo van de kinderen 
maatgevend in de begeleiding van de kinderen. Wij stimuleren de kinderen op verschillende 
ontwikkelingsgebieden, zoals: 
• Motorische vaardigheden (bijv. leren lopen) 
• Cognitieve vaardigheden/verstandelijke ontwikkeling (bijv. ruimtelijk inzicht)  
• Taalontwikkeling (bijv. leren praten) 
• Creatieve vaardigheden (bijv. fantasiespel en omgaan met materialen) 
 
Peuterspeelgroep; 2-4 jaar 
De peuterspeelgroep is bestemd voor kinderen vanaf 2 jaar tot 4 jaar en is vijf ochtenden van 9.00u tot 
13.00u geopend. Onze peuterspeelgroep is VVE-gecertificeerd, waarbij er wordt gewerkt met het VVE 
programma Uk & Puk.  
 
 
 
 
 
 
 

mailto:v.meijer@jongjgz.nl
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Siem; 3-4 jaar 
Open van 8.30-11.30. 
Siem is onderwijs voor kinderen van 3 jaar. Siem is alleen in de schoolweken en is een combinatie van 
2 dagdelen of meer. 
Siem is een nieuwsgierig stokstaartje en stokstaartjes staan erom bekend dat ze alles willen 
onderzoeken én de hele dag willen spelen! 
Siem is drie jaar, net als de kinderen die komen spelen. Bij Siem worden de kinderen gestimuleerd 
door middel van een uitdagende omgeving. Voor elk kind is er persoonlijke aandacht en begeleiding. 
Er wordt gekeken wat een kind al kan en wat het nog moet leren. Hier worden de kinderen stapje voor 
stapje in begeleid zodat ze klaar zijn om met 4-jarige leeftijd naar de ‘grote’ school te gaan. 
 
Voorschoolse opvang; 4-13 jaar 
Open van 7.00-8.30 
 
Buitenschoolse opvang; 4-13 jaar 
Maandag, dinsdag en donderdag van 15.30-18.30 
Woensdag en vrijdag van 11.45-18.30 
De buitenschoolse opvang is bestemd voor kinderen van 4 tot 13 jaar. Tijdens de buitenschoolse 
opvang willen we uw kind een fijne tijd bezorgen. Binnen een veilige kindvriendelijke omgeving 
stimuleren wij de zelfstandigheid, samenwerking en verantwoordelijkheid van de kinderen. De 
kinderen krijgen individuele aandacht die toegespitst is op hun persoonlijke ontwikkeling. De nadruk 
bij onze BSO ligt op vrije tijd, ontspanning en het bieden van een breed activiteitenaanbod. Er is 
persoonlijke aandacht voor de kinderen als ze binnenkomen of opgehaald worden van school. 
Kinderen moeten zich in de eerste plaats welkom en thuis voelen. Daarnaast is het belangrijk dat 
kinderen de ruimte krijgen om hun verhaal te vertellen. Pedagogisch medewerkers gaan in op signalen 
van de kinderen en benaderen ze op een positieve manier.   
 
Vakantieopvang: 4-13 jaar 
Alle schoolvakanties geopend van 7.00-18.30u (met uitzondering van de feestdagen).  
 
Voor informatie over de opvang kunt u bellen naar 078-6814420 (SOL Admiraal) 078-6840336 (SOL 
Krommeweg).  
 
Aanmelden voor de opvang kan via:   
Tel: 078-6818863 
E-mail: plaatsingenkinderopvang@solambacht.nl 
 

Informatie op alfabetische volgorde 
 
Activiteitencommissie       
Mevr. I. van der Giessen 
Mevr. M. van Noort  
Mevr. C. Nugteren 
Mevr. S. Visser 
Mevr. R. Euser-Vonk 
Mevr. M. Meulendijk 
Mevr. C. Rijsdijk 
Mevr. S. Schreurs 
Mevr. M. Stoute 
Mevr. M. Hartog 



 

5 
 

Adreswijzigingen 
Wijzigingen betreffende adres en telefoon graag direct doorgeven aan onze administratief 
medewerkster Inge van Atten, i.vanatten@solambacht.nl  
   
ClubCollect 
ClubCollect verzorgt voor het onderwijs het innen van de 
ouderbijdrage, zwemvervoer en kamp groep 8. Zij ondersteunen 
ons om betaalverzoeken en eventuele herinneringen te versturen. 
ClubCollect is geen incassobureau maar een middel voor het 
onderwijs om ervoor te zorgen dat het innen van de bijdrages 
makkelijker gaat.  
 
Hoe gaat dat?  
Aan het begin van het SOL-jaar ontvangen alle ouders een 
betaalverzoek via e-mail, sms en/of per post. Hierin staat een link 
waarmee je op jouw persoonlijke betaalpagina komt. 
Op deze pagina maak je een betaalkeuze. Je kan kiezen tussen 
betalen in termijnen of om het gehele bedrag ineens te betalen. 
Als je ineens betaalt heb je de keuze tussen een betaling via iDEAL 
en via automatische incasso. Bij de keuze om in termijnen te betalen gaan de betalingen altijd via 
automatische incasso en wordt een kleine administratieve bijdrage in rekening gebracht. Voorafgaand 
aan iedere afschrijving krijg je een aankondiging zodat je altijd netjes op de hoogte bent. 
 
Contactavonden onderwijs 
De contactavonden zullen worden gehouden op:  
• 3 oktober 2022 voor de groepen 1 t/m 8 m.u.v. groep 2 
• 7 november 2022 voor de groepen 2 
• 15 december 2022 voor de groepen 3 
• 6 februari 2023 voor de groepen 2 
• 14 februari 2023 voor de groepen 4 t/m 7 (op afroep) 
• 23 maart 2023 voor de groepen 2 (op afroep) 
• 16 mei 2023 voor de groepen 2 en 3 (op afroep) 
• 12 juni 2023 voor groep 1 
 
Via een aanmeldingsbrief wordt u t.z.t. van de definitieve 
data voor de diverse groepen op de hoogte gesteld. 
 
De ouders van de kinderen van de dagopvang, de 
peuterspeelzaal, Siem en de groepen 1 worden in de loop 
van het jaar opgeroepen als er een observatie is afgerond. 
Dit zal 2 keer per jaar plaatsvinden. 
 
Douchen 
Voor alle leerlingen van de groepen 5 t/m 8 is het verplicht om na iedere gymles te douchen. 
 
Eindejaarsfeest 
Donderdag 6 juli 2023 
 
Sponsorloop 
De sponsoractiviteit wordt gehouden op donderdag 13 en vrijdag 14 oktober 2022. 
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Fruitbeleid/pauzehap  
Het beleid rond pauzehappen is dat kinderen op dinsdag en donderdag een portie groente of fruit 
meekrijgen. Dit wordt gezamenlijk in de klas gegeten. Wij vinden het wenselijk dat u op de overige 
dagen ook groente en/of fruit meegeeft. Bij de dagopvang, peuterspeelgroep, Siem en buitenschoolse 
opvang krijgen de kinderen dagelijks fruit of groente aangeboden.  
 
Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad  
Vanaf 1 november 2002 is er voor de openbare scholen 
een GMR ingesteld. Voor onze school hebben daarin  
zitting: 
Dhr. A van der Giessen 
Mevr. A. van Pelt 
 
Gymnastiek kleuters 
Kleuters krijgen een gymtas. Deze moet op het SOL aanwezig zijn met daarin een paar gymschoenen 
(graag zonder veters), een kort broekje en een shirt, graag voorzien van naam. 
 
Gymnastiekrooster SOL Krommeweg  
Tijdens de gymlessen is het dragen van gymschoenen en gymkleding verplicht. 
 
Groep 3A: 
maandagmiddag-woensdagochtend 
Groep 3B: 
maandagmiddag -donderdagmiddag 
Groep 4A: 
maandagochtend-donderdagmiddag 
Groep 4B: 
maandagmiddag-donderdagmiddag 
Groep 5A: 
maandagochtend-woensdagochtend 
Groep 5B: 
dinsdagochtend-vrijdagmiddag 
Groep 6A: 
dinsdagmiddag-vrijdagmiddag 
Groep 6B: 
woensdagochtend-vrijdagochtend 
Groep 7A: 
maandagochtend-woensdagochtend 
Groep 7B: 
dinsdagmiddag-vrijdagochtend 
Groep 8A: 
woensdagochtend-vrijdagochtend 
Groep 8B: 
woensdagochtend-vrijdagochtend 
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Gymnastiekrooster SOL Admiraal 
Groep 3C: 
maandagochtend-dinsdagochtend 
Groep 4C: 
dinsdagochtend-donderdagmiddag 
Groep 5C: 
Donderdagochtend-vrijdagochtend 
Groep 6C: 
dinsdagochtend-vrijdagmiddag 
Groep 7C: 
woensdagochtend-donderdagochtend 
Groep 8C: 
woensdagochtend-vrijdagochtend 
 
Informatieavonden onderwijs 
(aanvang 19.30 uur) 
maandag 29 augustus alle groepen 1 en 2 
dinsdag 30 augustus 3A, 3B, 3C 
woensdag 31 augustus 4A, 4B, 4C 
donderdag 1 september 5A, 5B, 5C 
maandag 5 september 6A, 6B, 6C 
dinsdag 6 september 7A, 7B, 7C 
woensdag 7 september 8A, 8B, 8C 
dinsdag 13 september Bronderzoekers 
 
Kamp groepen 8 
De groepen 8 gaan van 30 mei t/m 2 juni 2023  
naar kampeerboerderij Land van Kleef in Loon op Zand. 
 
Kerst 
Dit wordt gevierd op donderdagavond 22 december,  
’s middags zijn de kinderen vrij. 
 
Kinderboekenweek 
Vanaf 5 oktober besteden wij op onze SOLs 
aandacht aan de Kinderboekenweek. 
 
Kijkmiddagen onderwijs 
Op donderdag 10 november 2022 en dinsdag 28 maart 2023 zijn de kijkmiddagen van 15.30 tot 16.15 
uur. De kinderen kunnen dan aan hun ouders laten zien wat ze gedaan hebben. 
 
Kleuterfeest 
Vrijdag 9 juni 2023. 
 
Logopedie 
Aan het begin van het SOL-jaar worden geselecteerde leerlingen van de groepen 1 en 2 door de 
logopediste gescreend. Overige leerlingen kunnen voor screening aangemeld worden via de interne 
begeleiders. Ook op de peuterspeelgroep en Siem vindt een logopedische screening plaats. 
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Luizen  
Op onze SOLs hebben wij een ouderwerkgroep die zorg draagt voor de uitvoering van de 
hoofdluiscontrole. Voor u is het belangrijk om te weten dat: 
• er na iedere vakantie een controle  
   plaatsvindt, 
• u bij een constatering geïnformeerd  
   wordt door de groepsleerkracht of de directeur, 
• er na twee weken een nacontrole 
   in de desbetreffende groep plaatsvindt. 
 
Methodes 
Veilig Leren Lezen (nieuwe versie) 
Estafette 
Pluspunt 
Taal Op Maat 
Wijzer geschiedenis 
Wijzer verkeer 
Argus Clou (Natuuronderwijs en Aardrijkskunde) 
Stepping Stone Junior 
Snappet 
Pennenstreken 
Nieuwsbegrip 
123Zing 
Tekenvaardig, handvaardig en textielvaardig 
Basislessen bewegingsonderwijs i.s.m. Hi5Ambacht 
Kleuterplein 
Kwink 
Wereldwijd geloven 
Verstand van Nederland 
VVE-programma Uk&Puk 
 
 
Nieuwsbrief 
Via de nieuwsbrief en onze websites https://admiraal.solambacht.nl en 
https://krommeweg.solambacht.nl  zult u op de hoogte gehouden worden van de laatste 
ontwikkelingen die met onze SOL te maken hebben. 
 
De nieuwsbrief zal maandelijks verschijnen.  
De website wordt wekelijks geactualiseerd. 
  

https://admiraal.solambacht.nl/
https://krommeweg.solambacht.nl/
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Optredens 
In Het Bron Theater doen alle leerlingen 
toneelervaring op. Ze komen in aanraking 
met het hele spectrum van dans, zang en toneel. 
 
Passend onderwijs 
Op 1 augustus 2014 is de Wet Passend Onderwijs van kracht. Passend onderwijs betekent dat ieder 
kind het onderwijs en de ondersteuning krijgt die het nodig heeft. De onderwijsbehoefte van het kind 
staat centraal. Scholen in de regio werken samen om alle kinderen de beste onderwijsplek te bieden. 
De beste onderwijsplek voor een kind kan zijn in het basisonderwijs, het speciaal basisonderwijs of het 
speciaal onderwijs. Voor verdere informatie kunt u terecht bij de SOL-leiding. 
 
Rapportavonden onderwijs 
De ouders worden uitgenodigd het rapport van hun kind(eren) in ontvangst te komen nemen en wel 
op: 
• 22 november 2022 voor de groepen 4 t/m 8; 
• 14 februari 2023 voor de groepen 3;  
• 23 maart 2023 voor de groepen 4 t/m 7; 
• 22 juni 2023 voor de groepen 2 t/m 7. 
 
U ontvangt de uitnodiging via Parro door de groepsleerkracht 
 
Schoolfonds  
Het schoolfonds is een vrijwillige ouderbijdrage voor het onderwijs. 
Van die bijdrage worden diverse activiteiten 
georganiseerd, zoals het sinterklaasfeest, de kerstviering, 
het kleuterfeest, de schoolreizen, etc. 
De activiteitencommissie beheert deze gelden 
en de bijdrage voor dit SOL-jaar bedraagt 
40 euro per leerling.  
 
SOL-fotograaf 
De portretfoto’s worden gemaakt in de weken van 12 t/m 21 september. 
 
Schoolgrootte  
Het aantal leerlingen dat op onze school les krijgt bedraagt dit schooljaar 600. De leerlingen zijn 
verdeeld over 24 groepen. 
 
Schooltijden 
Groepen 1 t/m 4:  
ochtend:     08.30 – 11.45 uur 
middag:      13.15 – 15.30 uur 
woensdagmiddag en vrijdagmiddag vrij. 
 
Groepen 5 t/m 8:  
ochtend:     08.30 – 11.45 uur 
middag:      13.15 – 15.30 uur 
woensdag: 08.30 – 12.30 uur 
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Schoolreizen 
Deze vinden plaats op: 
• dinsdag 6 juni 2023 voor de groepen 3 en 4  
• donderdag 15 juni 2023 voor de groepen 5, 6 en 7 
 
Schoolverlaters 

Aan het einde van het SOL-jaar 2021-2022 hebben 71 leerlingen de overstap gemaakt van groep 8 
naar het voortgezet onderwijs. De verdeling naar het vervolgonderwijs zag er als volgt uit: 
 
VWO 
HAVO/VWO 
HAVO 

10 leerlingen 
 4 leerlingen 
16 leerlingen 

MAVO/HAVO 10 leerlingen 
VMBO 31 leerlingen 

 
Schrijven 
In de groepen 4 t/m 6 wordt door de leerlingen geschreven met een vulpen. In de groepen 7 en 8 
mogen de kinderen een andere blauw schrijvende pen gebruiken. 
 
Sinterklaas 
Dit wordt gevierd op de ochtend van 5 december 2022, de kinderen zijn ’s middags vrij.  
 
SOL-raad  
Oudergeleding: 
Mevr. D. van Dijk (voorzitter) 
tel.: 06-28409481 
mr.adkw@solambacht.nl 
Dhr. K. van der Velde 
Dhr. A. van der Giessen 
Dhr. R. Nooteboom 
Mevr. D. Hoogland 
Mevr. P. Mol 
Dhr. T. van der Hout 
Dhr. K. Bendaoud 
Mevr. M. Hartog 
 
Personeelsgeleding  
Mevr. C. van Assendelft 
Mevr. A. Eldering 
Mevr. L. Vogel 
SOL-managers 
 
Studiedagen  
Op maandag 5 september 2022 en  donderdag 9 februari 2023 hebben de leerkrachten een studiedag. 
De kinderen hebben dan geen school. 
  

mailto:mr.adkw@solambacht.nl
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TSO 
Op onze SOLs kunnen de kinderen tussen de middag overblijven, de TSO. Meer informatie kunt u 
vinden op www.solkrommeweg.nl of www.soladmiraal.nl. TSO-coördinator dhr. R. van Leeuwen is te 
bereiken via de mail: tussenschoolseopvang@solambacht.nl. 
Wij vragen u het contact met ons zoveel mogelijk via de mail te houden omdat wij vaak met veel 
kinderen om ons heen werken, en zijn dan soms niet in de gelegenheid om uw telefoontje te 
beantwoorden. Wij hopen dat u hier begrip voor heeft. Voor urgente zaken zijn wij te bereiken per 
telefoon. Telefoonnummer: 06 42 36 65 69. 
 
Vakantieschema 
Herfstvakantie 24-10-2022 t/m 30-10-2022 
Sinterklaas 05-12-2022 vrije middag 
Kerstvakantie 26-12-2022 t/m 08-01-2023 
Voorjaarsvakantie 27-02-2023 t/m 05-03-2023 
Paasvakantie 07-04-2023 t/m 10-04-2023 
Meivakantie 24-04-2023 t/m 07-05-2023 
Hemelvaartvakantie 18-05-2023 t/m 21-05-2023 
Pinksteren 29-05-2023 
Zomervakantie 10-07-2023 t/m 20-08-2023 

 
De laatste vrijdag voor de herfstvakantie, de voorjaarsvakantie en de meivakantie hebben de kinderen 
van de groepen 5 t/m 8 een continurooster tot 14.00 uur. 
 
Veiligheid 
Het team van pedagogisch medewerkers en leerkrachten zorgt voor een veilig SOL-klimaat.  
Op SOL Admiraal en SOL Krommeweg zorgen we voor een goed evenwicht tussen sociale 
ontwikkeling, de omgang met incidenten en de zorg voor veilige voorzieningen. De anti-
pestcoördinator speelt hierin een actieve rol. 
 
Veilig Thuis ZHZ 
Bezoekadres: 
Veilig Thuis Zuid-Holland Zuid 
Johan de Wittstraat 40B 
3311 KJ  Dordrecht 
Postadres: 
Veilig Thuis Zuid-Holland Zuid 
Postbus 1045 
3300 BA  Dordrecht 
Telefoonnummer: 0800-2000 
 

Verkeersouder 
Op de SOLs is een verkeerscommissie actief bestaande uit leerkrachten, pedagogisch medewerkers en 
ouders. Een ouder van één van onze leerlingen, is de vertegenwoordiger van onze school in het 
overleg met Veilig Verkeer Nederland. 

http://www.solkrommeweg.nl/
http://www.soladmiraal.nl/
mailto:tussenschoolseopvang@solambacht.nl
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Verlof 
Indien u verlof wilt hebben buiten de vakantieperiodes,  
dient u dit minimaal acht weken van tevoren aan te  
vragen bij de directeur. Dit verlof mag alleen worden  
verleend wanneer wegens de specifieke aard van het beroep  
van een van de ouders het slechts mogelijk is buiten  
de schoolvakanties op vakantie te gaan. Ook mag verlof  
verleend worden in geval van gewichtige omstandigheden. 
Dit zijn omstandigheden die buiten de wil van de leerling  
of ouder zijn gelegen. 
Alle overige aanvragen zijn geen redenen tot verlof.  
In de gemeentegids staat nog meer informatie 
over dit onderwerp.  
 
Verzekering onderwijs 
De leerlingen zijn niet via de gemeente verzekerd. Dit is wel het geval voor de leerkrachten en dan 
alleen tegen (bewezen) wettelijke aansprakelijkheid. 
Voorbeeld:  
Indien uw kind met een kapotte jas thuiskomt en dit veroorzaakt is door een andere leerling, dan kunt 
u de ouders van dat kind aansprakelijk stellen voor de schade. De school staat hierbuiten of er moet 
bewezen worden dat de leerkracht nalatig is geweest. 
 
De school sluit voor de schoolreizen, werkweken e.d. een schoolreisverzekering af. Dit betekent dat de 
leerlingen en de begeleiders verzekerd zijn. De eventueel uit te keren bedragen zijn echter gelimiteerd. 
 
Het is daarom zinvol dat u als ouder nagaat of uw kind goed en in voldoende mate verzekerd is tegen 
aansprakelijkheid en ongevallen. 
 
Voorleeswedstrijden 
De voorleeswedstrijden starten na de herfstvakantie. 
 
Website 
Onze SOLs beschikken over twee websites:  
https://admiraal.solambacht.nl en https://krommeweg.solambacht.nl 
 
Wenmoment 
Op dinsdag 20 juni 2023 organiseren we een “wenuurtje” voor nieuwe kleuters en de nieuw te vormen 
groepen 3.  
 
Ziekmeldingen  
Indien uw kind ziek is, verzoeken wij u dit voor SOL-tijd door te geven via Parro (Ouderportaal 
onderwijs) en/of Konnect (Ouderportaal kinderopvang). Ook kunt u telefonisch contact opnemen:  
SOL Krommeweg: 078-6840336, SOL Admiraal: 078-6814420 
 
  

https://admiraal.solambacht.nl/
https://krommeweg.solambacht.nl/
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Zwemmen 
Het schoolzwemmen begint in de tweede schoolweek 
na de zomervakantie.  
Het schoolzwemmen is onderdeel 
van de lessen lichamelijke oefening en is niet 
hetzelfde als particuliere zwemlessen. 
Bij de groepen moeten twee ouders 
in het zwembad aanwezig zijn om mede toezicht 
te houden op de kinderen. 
Bij het “kleuterzwemmen” worden de leerlingen 
spelenderwijs vertrouwd gemaakt met 
het water (watergewenning). 
Een aantal keer per jaar is het voor- en meezwemmen 
voor de groepen 1-2.  
U wordt hierover door de leerkracht op de hoogte 
gehouden. 
De leerlingen laten dan eerst zien, wat zij in 
de afgelopen periode hebben geleerd en 
daarna kunnen de ouders en/of familieleden 
meezwemmen. Het zwemonderwijs vindt om de week plaats. 
Als de groep van uw kind om 08.15 uur met de zwembus naar het zwembad vertrekt, bent u verplicht 
om uw kind voor deze tijd op school te brengen. 
 
Zwemrooster 
Maandagmiddag: 14.15 – 15.00 uur groep 1/2F 
    
Vrijdagochtend:  08.30 – 09.15 uur groep 3A-3B 

09.15 – 10.00 uur  groep 1/2D-1/2E 
10.00 – 10.45 uur groep 1/2A-1/2C 
10.45 – 11.30 uur  groep 1/2G- 3C 

 
Zwemvervoer 
De bijdrage per kind voor het zwembusvervoer bedraagt dit schooljaar € 62,00. U betaalt voor 
maximaal 2 kinderen. 
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