
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Locatie Sterrenkwartier: Galileilaan 7, 3204 AK 
Spijkenisse 
Tel. 0181 616543 
 
Locatie Groenewoud: Eikenlaan 88a,  
3203 BM Spijkenisse  
Tel. 0181 614701 
 
Website: http://www.marimba-vcpo.nl 

 

 

INFORMATIEKAART 

Schooljaar 2022-2023 



Beste ouders/verzorgers,  
U ontvangt aan het begin van het schooljaar deze informatiekaart. Het zijn de bijlagen van onze 
schoolgids. De volledige schoolgids is op onze site te vinden. In dit boekje vindt u vooral praktische 
informatie die voor dit schooljaar belangrijk is.  
Op de laatste pagina van deze kaart, vindt u de jaarkalender. 
  

Social Schools 
U krijgt bij aanmelding van uw zoon of dochter een uitnodiging of u bent al lid. Social schools 
gebruiken de leerkrachten om u nieuws en foto’s over de groep te brengen. De directie gebruikt het 
voor het versturen van nieuwsberichten, aanpassingen in de organisatie en in noodsituaties. Door 
een pushbericht bent u gelijk op de hoogte mocht er iets ernstigs zijn. Het is dus van groot belang u 
hiervoor aan te melden mocht u nog geen lid zijn. 
 

Ouderbetrokkenheid 
Op Marimba vinden we samenwerken met u als ouder heel belangrijk. Bij activiteiten en vieringen 
maken we dankbaar gebruik van ouderhulp.  
Ook houden we u graag op de hoogte van de werkwijze in de klas. Dit doen we door middel van 
berichten op Social Schools. Ook is er één keer per maand inloop. U bent dan van harte welkom om 
een kijkje te nemen in de klas en het werk van uw zoon/dochter te bekijken. De inloop is één keer in 
de maand van 8.30 tot 8.45 uur.   
 

Schooltijden 
Wij hanteren het 5 gelijke dagen-model. De leerlingen gaan iedere schooldag van 8.30 t/m 14.00 uur 
naar school. Ze eten tussen de middag hun meegebrachte lunch in hun eigen lokaal. De deuren gaan 
om 8.20 uur open. 

 

Ziek melden en afwezigheid 
Wanneer uw kind ziek is of een arts moet bezoeken, verzoeken wij u dat door te geven voor aanvang 
van de schooldag. Dit kan via Social Schools of telefonisch vanaf 8.00 uur. 

 

Aanmelden nieuwe leerlingen 
Voor het aanmeldingen van nieuwe leerlingen verwijzen we u naar de informatie op onze website.  

 

Ouderbijdrage (schoolfonds) 
De school krijgt van het Rijk een bepaald bedrag per leerling. Dit bedrag is echter niet toereikend om 
alle noodzakelijke kosten voor bijvoorbeeld materiaal, feesten, vieringen te dekken. Daarom vraagt de 
Marimba, net als de meeste scholen in Nederland, een vrijwillige ouderbijdrage, het schoolfonds. 
Van deze bijdrage moeten in principe alle zaken worden bekostigd waarvoor de school geen subsidie 
ontvangt. Omdat elk kind op school hiervan profiteert, vinden we het vanzelfsprekend dat deze 
bijdrage dan ook door iedereen wordt betaald. 
De bedragen zijn €30,00 per leerling 
Kamp groep 8: € 80,00 
Schoolreis groep 1 t/m 7: € 25,00 
In de loop van het schooljaar krijgt u een factuur via Social Schools doorgestuurd waarmee u de 
bedragen in één keer of in termijnen kunt betalen.  
 

Een veilige school  
CBS Marimba is een “The leader in me” school, een school waar persoonlijk leiderschap een 
belangrijke plaats in neemt. 
Een veilige school is een school waar voortdurend actief en serieus aandacht wordt gegeven aan 
het realiseren van een veilig schoolklimaat en aan het voorkomen, herkennen en aanpakken van 
grensoverschrijdend gedrag. Een school die kritisch naar zichzelf blijft kijken, en ervoor zorgt dat 
elke incident leidt tot verkleining van de kans op nieuw grensoverschrijdend gedrag. 
Onze School Maatschappelijk werker, Corina van der Wekken, is op maandag wisselend 
aanwezig op de beide locaties. U kunt bij onze maatschappelijk werker terecht wanneer u vragen 
heeft rondom de opvoeding en of thuissituatie. Corina van der Wekken kunt u bereiken op het 
volgende telefoonnummer: 0640987653. 
 



Groepsindeling schooljaar 2022-2023 (tot de kerstvakantie) 
Locatie Groenewoud:  

Groep 1 Bianca (ma, vrij) en José (di, wo, do) 

Groep 2 Wanda (ma, di, do, vrij) en Chiquita (wo) en Anouk (do, vrij) 

Groep 3 Maaike (ma, di) en Gwen (wo, do, vrij) 

Groep 4 Lara (ma, di), Mayke (wo, do, vrij) en Wendy (ma, do) 

Groep 5 Saskia (ma) en Mirjam (di, wo, do, vrij) 

Groep 6 Tigo (hele week) 

Groep 7 Jolien (ma, di) en Emma (wo, do, vrij) 

Groep 8 Yoeran (hele week) 

 
Locatie Sterrenkwartier  

Groep 1 Gré (ma, di), Carola (wo, do), Carmel en José (vrij) 

Groep 2 Rebecca (hele week) 

Groep 3 Lenie (ma, di, wo) en Kim (ma, do, vrij) 

Groep 4 Angelique (ma, di, wo) en Barbara (do, vrij) 

Groep 5 Megan (hele week) 

Groep 6 Jamie (hele week) 

Groep 7 Alexandra (hele week) 

Groep 8 Margriet (ma, di, wo) en Marit (ma, do, vrij) 

 

Aanwezigheid onderwijskundig team en overig personeel 
Op Marimba werken we met een onderwijskundig team. Dit team is verantwoordelijk voor het beleid 
op Marimba met allemaal hun eigen taken, opdrachten en verantwoordelijkheden. Voor u is van 
belang dat zij de aanspreekpunten voor u zijn. Zij zijn de eerste die u kunt aanspreken met een vraag 
die u niet bij de leerkracht neer kunt leggen. 

 

 

 

 

Het onderwijskundig team van CBS Marimba  

Schoolleider  Annabelle van Wijk  Maandag, dinsdag, woensdag, donderdag 

Intern begeleider  Esther de Wekker  Maandag, dinsdag, donderdag  

Lid onderwijskundig 
team  

Lesley Markestijn  woensdag, vrijdag   

Lid onderwijskundig 
team  

Wendy van 
Bodegom  

Maandag, dinsdag, donderdag  

Lid onderwijskundig 
team 

Saskia van Drent Maandag, donderdag, vrijdag 

Overig personeel van CBS Marimba  

Onderwijsassistenten Reinier Nagelhout 
 

 
Joëlle Groenbos 

Maandag, dinsdag, donderdag, 
vrijdag op locatie Sterrenkwartier 
 
Maandag, dinsdag, donderdag op 
locatie Groenewoud (vanaf eind 
2022 ivm zwangerschapsverlof)  

Gastvrouw op locatie Carmel de Waard Donderdag 

Leerkracht (extra ondersteuning) Veronica Stienstra Woensdag 

Schoolmaatschappelijk werk Corina van der Wekken Maandag 

Docent dans  Carla de Pijper-
Bezuijen 

Vrijdag 

Vakleerkracht bewegingsonderwijs locatie Sterrenkwartier Rob van Wingerden Woensdag en vrijdag 

Vakleerkracht bewegingsonderwijs locatie Groenewoud Robin Verdoorn Dinsdag en woensdag 

Schoolbegeleider Lauretta Minderhout  



Jaarplanning schooljaar 2022-2023 
Let op: alle activiteiten zijn onder voorbehoud van wijzigingen. Kijk voor updates van de jaarplanning 
op Social Schools.  
 

Augustus 2022 September 2022 

22 

29 

30 

Weer naar school 

Informatieavond groep 3 

Informatieavond groep 8 

29 aug t/m 2 

sept 

5 t/m 9 

19 t/m 21 

26 

 

Inschrijven oudervertelgesprekken via Social 

Schools 

Oudervertelgesprekken 

Kamp groep 8 

Inloop beide locaties  

Oktober 2022 November 2022 

5 t/m 14 

17 t/m 19 

24 t/m 28 
 

Kinderboekenweek 

Drempelonderzoek groep 8 

Herfstvakantie 

 

4 

22 

Leiderschapsmap mee 

Inloop beide locaties 

 

December 2022 Januari 2023 

2 
 
5 

22 
23 

26 t/m 6 jan 

Surprisetentoonstelling en zingen bij de haard 
(13.15 uur tot 14.00 uur) 
Sinterklaasviering. Leerlingen 12 uur uit.  

Kerstviering 
Leerlingen om 12 uur uit. 

Kerstvakantie 

vanaf 30 t/m 
10 feb 

Start afname CITO groep 3 t/m 8 

Februari 2023 Maart 2023 

15 
 20 t/m 24 
 27 t/m 3 mrt 

 Inloop beide locaties 
 Studieweek leerlingen vrij 
 Voorjaarsvakantie 

6 
 
10 
13 t/m 17 

Start inschrijven rapportgesprekken via Social 
Schools 
Rapport 1 mee  
Rapportgesprekken 

April 2023 Mei 2023 

6 
7 t/m 11 
18, 19 
20 
21 
24 t/m 5 mei 

Paasviering 
Goede Vrijdag en Pasen, leerlingen vrij 
IEP toets groep 8 
Inloop beide locaties 
Koningsspelen 
Meivakantie 

 17 
 18 
 19 
 22 
  

 23 
  

 29 

 Vanaf 30 t/m 
 9 juni 
 
 

Schoolreis 
Hemelvaartsdag, leerlingen vrij 
Leerlingen vrij 
Schoolfotograaf loc. Groenewoud (onder 
voorbehoud) 
Schoolfotograaf loc. Sterrenkwartier (onder 
voorbehoud) 
Tweede Pinksterdag, leerlingen vrij  

 Start afname CITO groep 3 t/m 8 

Juni 2023 Juli 2023 

16 
19 t/m 23 
21  
22 t/m 23  
 
26 t/m 30 

 

Inloop beide locaties 
Deze week voorlopig adviesgesprekken gr. 7 

Rapport 2 mee  
Start inschrijven oudergesprekken op 
aanvraag via Social Schools  

Deze week oudergesprekken op aanvraag 

6 
7  
10 juli t/m 18 
aug 

 Studiemiddag, leerlingen 12 uur uit 
 Leerlingen vrij 
 Zomervakantie  

 


