
                       

 

 

Informatiekaart 

Schooltijden 
Groep 1 t/m 4: 
 
Groep 5 t/m 8:  

 
8.30 – 14.00 uur 
8.30 – 12.00 uur 
8.30 – 14.00 uur 
 

 
maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag 
woensdag 
maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag 

 

Schoolvakanties en vrije dagen  
Herfstvakantie 
Studiedag team 
Kerstvakantie 
Voorjaarsvakantie 
Paasweekend 
Meivakantie 
Hemelvaartsweekend 
Pinksteren en studiedag team 
Zomervakantie  

 
17 t/m 21 oktober 2022 
14 november 2022 
26 december 2022 t/m 6 januari 2023 
27 februari t/m 3 maart 2023 
07 t/m 10 april 2023 
24 april t/m 5 mei 2023 
18 en 19 mei 2023 
29 en 30 mei 2023 
24 juli t/m 1 september 2023 

Verder zijn de kinderen vanaf 12.00 uur vrij op de vrijdagmiddag voor de kerstvakantie  
(23 december 2022) en op de vrijdagmiddag voor de zomervakantie (21 juli 2023).  
 

 

Indeling groepen 
Groep 1/2a 
 
Groep 2b/3 
 
Groep 4 
 
Groep 5/6 
 
Groep 7/8 
 
 

Leerkracht 
Gerdien Vonck (ma, di, wo, vrij) 
Regina Hartlief-Wevers (do) 
Inge Blaauw (ma, di, vrij) 
Joke Dorgelo (wo, do) 
Margo Heddema (ma, di, wo, do) 
Regina Hartlief-Wevers (vrij) 
Nini Cramer (ma, di, do, vrij) 
Regina Hartlief-Wevers (wo) 
Angela Sijbring-Regeer (ma, di, wo) 
Jouri Piersma (ma, do, vrij) 

Mailadres 
g.vonck@ckcdrenthe.nl 
r.wevers@ckcdrenthe.nl 
i.blaauw@ckcdrenthe.nl 
j.dorgelo@ckcdrenthe.nl 
m.heddema@ckcdrenthe.nl 
r.wevers@ckcdrenthe.nl 
n.cramer@ckcdrenthe.nl 
r.wevers@ckcdrenthe.nl 
a.sijbring@ckcdrenthe.nl 
j.piersma@ckcdrenthe.nl 

 

Directie 
Plaatsvervanger directie 
Intern Begeleider 
Vakleerkracht gymnastiek 
Onderwijsassistent 
 
Anti-pestcoördinator 
 
Daltoncoördinator 
 
Conciërge 

Mariëlle van Santen (ma, di, do) 
Regina Hartlief-Wevers  
Regina Hartlief-Wevers (di) 
Jouri Piersma (wo, do) 
Wilma Thurkow (ma, di, wo, vrij) 
Gea van Kempen (wo, do, vrij) 
Joke Dorgelo  
Nini Cramer 
Gerdien Vonck 
Angela Sijbring-Regeer 
Vacature 
 

jonglaren@ckcdrenthe.nl 
 
r.wevers@ckcdrenthe.nl 
j.piersma@ckcdrenthe.nl 
w.thurkow@ckcdrenthe.nl 
g.vankempen@ckcdrenthe.nl 
j.dorgelo@ckcdrenthe.nl 
n.cramer@ckcdrenthe.nl 
g.vonck@ckcdrenthe.nl 
a.sijbring@ckcdrenthe.nl 

mailto:g.vonck@ckcdrenthe.nl
mailto:r.wevers@ckcdrenthe.nl
mailto:i.blaauw@ckcdrenthe.nl
mailto:j.dorgelo@ckcdrenthe.nl
mailto:m.heddema@ckcdrenthe.nl
mailto:r.hartlief@ckcdrenthe.nl
mailto:n.cramer@ckcdrenthe.nl
mailto:r.wevers@ckcdrenthe.nl
mailto:a.sijbring@ckcdrenthe.nl
mailto:j.piersma@ckcdrenthe.nl
mailto:jonglaren@ckcdrenthe.nl
mailto:r.wevers@ckcdrenthe.nl
mailto:j.piersma@ckcdrenthe.nl
mailto:w.thurkow@ckcdrenthe.nl
mailto:g.vankempen@ckcdrenthe.nl
mailto:j.dorgelo@ckcdrenthe.nl
mailto:n.cramer@ckcdrenthe.nl
mailto:g.vonck@ckcdrenthe.nl
mailto:a.sijbring@ckcdrenthe.nl


Kinderopvang 
Wij bieden op onze locatie zelf kinderopvang aan voor kinderen van 0 tot 13 jaar. Dat betekent 
dat u op ons kindcentrum 52 weken per jaar van 7.00 tot 19.00 uur terecht kunt voor: 

- voorschoolse opvang 
- peuteropvang (dinsdag- en vrijdagmorgen) 
- kinderopvang 
- buitenschoolse opvang 
- vakantie opvang 

Naast structurele opvang kunt u van al deze opvangsoorten ook op flexibele en/of incidentele 
basis gebruik maken. Meer informatie over de kinderopvang is te vinden op onze website 
www.jonglaren.nl 
 
De contactgegevens van onze kinderopvang zijn: kinderopvang.jonglaren@ckcdrenthe.nl,  
06-30703571. Voor vragen over aanmeldingen en plaatsingen kunt u contact opnemen met de 
afdeling kinderopvang van CKC Drenthe: kinderopvang@ckcdrenthe.nl, 0592-409865 
 

 

Personeel Kinderopvang 
Pedagogisch 
medewerkster 
 
Kinderopvangcoördinator 
 

 
Irma Holtus 
Marjolein Vijfschagt 
Marlou de Vries 
Evelien Jolman (ma.mo en do.mi) 

Mailadres 
i.holtus@ckcdrenthe.nl 
m.vijfschagt@ckcdrenthe.nl 
marlou.devries@ckcdrenthe.nl 
e.jolman@ckcdrenthe.nl 
 

 

Ouderparticipatie 
Op ons kindcentrum is de ouderparticipatie groot. Ouders helpen o.a. bij het begeleiden van 
groepjes kinderen, onderhouden de thematafels en bieden hulp bij het tuinonderhoud. Wij 
hebben binnen ons kindcentrum een medezeggenschapsraad (mr.jonglaren@ckcdrenthe.nl), een 
ouderraad (or.jonglaren@ckcdrenthe.nl) en een verkeerscommissie.  
De ouderraad beheert de besteding van de vrijwillige ouderbijdrage (Stichting ‘Vrienden van 
Jonglaren’). De hoogte van deze bijdrage bedraagt 35,= per kind en hiermee worden voor een 
deel de kosten van bijvoorbeeld het Sinterklaasfeest, de kerstviering, de schoolfeesten en 
sportevenementen betaald. De kosten voor het schoolreisje en kamp worden apart geïnd.  

Startgesprekken 
Informatieavond 
Spreekuur 
Verwijzingsgesprek gr. 8 
10 min. gesprek gr. 1 t/m 7 

week 37 
13 sept. 
week 46 
28-30 nov. 
week 8 
 

Kijkochtenden 
Spreekuur 
Portfoliogesprek gr. 1/2a 
Portfoliogesprek gr. 2b t/m 7 

12-14 april 
week 16 
week 27 
week 28 

 

En verder: 
▪ De kinderen zijn vanaf 8.20 uur van harte welkom op school en lopen meteen door naar hun eigen 
klas. De lessen starten om 8.30 uur. 
▪ Wij verwachten voor schooltijd een telefonische afmelding bij afwezigheid van een leerling. 
▪ Wij hanteren een continurooster en eten samen met de kinderen een boterham. De kinderen 
hebben na het eten pauze. Voor kinderen in de groepen 1 en 2 is extra tijd ingelast om hun 
boterham op te eten.  
▪ Wilt u bij het wegbrengen en ophalen van uw kind(eren) gebruik maken van de grote 
parkeerplaats naast de school?! 
▪ Heeft u een vraag voor de leerkracht? Maak dan een afspraak na schooltijd.  
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