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Jaarkalender 2019-2020 
(online versie: https://tinyurl.com/ybh5zjoy) 

 

Vakanties en vrije dagen 
Herfstvakantie 
Maandag 14 t/m vrijdag 18 oktober 2019 

Kerstvakantie 
Maandag 23 dec. 2019 t/m vrijdag 3 januari 2020 
(vrijdag 20 december 2018 alle kinderen om 12.00 
uur vrij) 

Voorjaarsvakantie 
Maandag 24 t/m vrijdag 28 februari 2020  
(vrijdag 21 februari alle kinderen om 12.00 uur 
uit) 

Tweede paasdag 
Maandag 13 april 2020 

Meivakantie 
Maandag 27 april t/m vrijdag 8 mei 2020 

Hemelvaartsweekend 
Donderdag 21 en vrijdag 22 mei 2020 

Tweede pinksterdag 
Maandag 1 juni 2020 

Zomervakantie 
Maandag 13 juli t/m vrijdag 21 augustus 2020 
(vrijdag 10 juli 2020 alle kinderen om 12.00 uur 
vrij) 

 

Contactmomenten voor ouders 
Informatieavond Regulier 1-2, 5, 6 en  

Leonardo 3-4 
Woensdag 11 september 2018 

Informatieavond Regulier 3, 4, 7, 8 en  

Leonardo 5-6 en 7-8 
Donderdag 12 september 2018 

Thema-avond Steven Pont (OR-MR) 
Maandag 28 oktober 2019 

Ontwikkelgesprekken alle groepen 
Maandag 16 september 2019 t/m 26 september 
2019 

Ontwikkelgesprekken alle groepen  
Dinsdag 11 februari t/m 20 februari 2020  

 

Rapport mee 
Eerste rapport voor alle groepen  
Maandag 10 februari 2020 

Studie- en taakdagen team  
(alle kinderen vrij) 
 Vrijdag 13 september 2019 

 Donderdag 31 oktober 2019 

 Maandag 3 t/m vrijdag 7 februari 2020 
(lesvrije week!) 

 Dinsdag 2 juni 2020 
 

Vieringen en feesten 
Schoolvieringen 
Vrijdag 8 november 2019 (ouders welkom) 
Maandag 9 maart 2020 (ouders zijn welkom) 
Vrijdag 29 mei 2020 (ouders welkom) 

Sinterklaas 
Donderdag 5 december 2019 

Kerstviering  
Donderdag 19 december 2019 

Carnaval 
Vrijdag 21 februari 2020 tot 12.00 uur 

Koningsspelen/sportdag 
Vrijdag 17 april 2019 

Schoolreisje groep 1 t/m 4 
Dinsdag 9 juni 2020 

Schoolreisje groep 5 t/m 8 

Donderdag 11 juni 2020 

 

Overige activiteiten 
ALV 
Dinsdag 22 oktober 2019 

Avondvierdaagse 
Dinsdag 2 t/m vrijdag 5 juni 2020 

Schoolkamp groep 8 
Woensdag 17 t/m vrijdag 19 juni 2020 

Musical Regulier 8 en Leonardo 8 
Donderdag 2 juli en dinsdag 7 juli 2020 

Slotavond 
Woensdag 8 juli 2020 

Doorschuif uur 
Donderdag 9 juli 2019 
 
 

Tweede rapport voor alle groepen 
Vrijdag 19 juni 2020 

  

https://tinyurl.com/ybh5zjoy
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Praktische informatie van A tot Z 
 

Buitenschoolse Opvang (BSO) 
In de gebouwen aan het Jagerspad en Dingostraat is de buitenschoolse opvang gehuisvest. Ouders en kinderen 

kunnen gebruik maken van voorschoolse en naschoolse opvang. KION is de aanbieder van de buitenschoolse 

opvang. Ouders die gebruik wensen te maken van de opvang kunnen zich rechtstreeks wenden tot KION. Voor 

informatie, vragen of voor het direct inschrijven, kunt u tijdens werkdagen terecht bij de afdeling 

klantenrelaties van KION: 024-3822655 of via de website www.kion.nl. Ouders die ook gebruik willen maken 

van opvang tijdens studiedagen dienen dit tijdig aan te geven bij de vestigingsmanager van KION: Babs Kelders. 

Naast KION is ook STRUIN een aanbieder van buitenschoolse opvang. STRUIN gaat met de kinderen de natuur 

in en heeft de Hazesprong als ophaalpunt voor ouders. Meer informatie vindt u op www.struin.nl De 

directeuren van de Hazesprong en van NSV2 hebben maandelijks overleg met de vestigingsmanager van KION 

en de teamleider van STRUIN Goffert. Als kinderen gebruik maken van de buitenschoolse opvang, moeten de 

ouders dit melden aan de leerkracht van hun kind. Als kinderen die normaal gesproken gebruik maken van de 

BSO een keer niet naar de BSO gaan, is dit prettig als ouders dit ook de leerkracht melden. Als kinderen, die 

naar de BSO gaan, ook deelnemen aan de naschoolse activiteiten van de school is het belangrijk dat hun ouders 

dit ook doorgeven aan de BSO.  

Communicatie met ouders 
Op welke manier worden ouders geïnformeerd? 

 De schoolgids (te vinden op de website) 

 Praktische informatie (dit document) 

 Jaarkalender (wordt verstuurd via SchOuderCom)  

 De wekelijkse e-mailnieuwsbrief Haasje-Repje met actuele informatie 

 SchOuderCom voor online communicatie tussen school en ouders 

 De website (www.hazesprong.nl) 

Naast deze communicatiemiddelen zijn er verschillende momenten waarop we u als ouder persoonlijk 

informeren en met elkaar in gesprek kunnen gaan. Aan het begin van het schooljaar houden wij een algemene 

informatieavond. Daarnaast vinden er twee keer per jaar ontwikkelgesprekken plaats. Loopt u tegen zaken aan, 

dan kunt u uiteraard altijd een extra gesprek aanvragen. Als de situatie daartoe aanleiding geeft, wordt het 

initiatief hiervoor ook genomen door de leerkracht. Tot slot zijn er de periodieke schoolvieringen, informatie- 

en thema-avonden. 

Fietsen op school 
Als kinderen met de fiets naar school komen, plaatsen ze hun fiets in de fietsenstalling. De kinderen van groep 

1, 2 en 3 zetten hun fiets in de stalling voor de gymzaal. De kinderen van groep 4 en 5 en de kinderen van de 

Leonardogroepen zetten hun fiets in het eerste deel van de stalling achter de gymzaal. De kinderen van groep 

6, 7 en 8 zetten hun fiets in de stalling op de speelplaats aan de Dingostraat. 

De fietsen worden op slot gezet en als ouders dat nodig vinden vast gemaakt aan het fietsenrek. De school is 

niet aansprakelijk voor schade aan en/of diefstal van de fiets.  

Het is niet toegestaan fietsen te stallen aan het Jagerspad. Dit pad is een voetpad en geen fietspad, en het 

fietsenrek dat te vinden is bij de ingang van de school en BSO Bink is bedoeld voor de medewerkers van KION.   

 

  

http://www.kion.nl/
http://www.struin.nl/
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Gymlessen en -rooster 2019-2020 
 
De Hazesprong heeft een gediplomeerde vakleerkracht bewegingsonderwijs in vaste dienst: Irene Bouman. Zij 
verzorgt voor de groepen 3 t/m 8 één les per week het bewegingsonderwijs. Ze werkt met een werkplan, 
waarmee een doorlopende leerlijn bewegen wordt gewaarborgd. De tweede gymles wordt gegeven door de 
groepsleerkrachten. 
 
Het gymrooster wordt zodra deze bekent is voor 2019-2020 weergegeven. 
 

Inloop bij aanvang lesdag 
De schooldeuren gaan ’s morgens om 08.20 uur open. Vanaf 08.20 uur kunnen de kinderen naar hun groep 

gaan. Om 08.30 uur beginnen de lessen. Dit betekent dat het ophangen van de jas, de tas wegzetten en de plek 

in de klas opzoeken allemaal in een korte tijd moet gebeuren. Wij vragen de ouders om er samen met de 

leerkrachten voor te zorgen dat de lessen ’s morgens op tijd kunnen beginnen. We hebben een aantal 

afspraken gemaakt om ervoor te zorgen dat kinderen, ouders en leerkrachten op een fijne manier de schooldag 

kunnen starten. 

 In de groepen 1/2 mogen de ouders tot de kerstvakantie de kinderen in de groep brengen. Daarna is dat 

alleen nog voor de kinderen van groep 1.   

 Voor de groepen 3 t/m 8 en de Leonardo onder-, midden- en bovenbouw is de inloop  samen met ouders 

tot de herfstvakantie. Na de herfstvakantie is het de bedoeling dat de kinderen zelfstandig naar de groep 

gaan. De leerkracht ontvangt de kinderen bij binnenkomst van het lokaal. Wilt u de leerkracht spreken of 

iets mededelen dan is het beter om na schooltijd even langs te komen. De leerkrachten zijn tot 14:15 uur 

in de groep aanwezig. In die tijd kan u ook samen met uw kind nog even een werkje of iets anders 

bekijken.   

 

Luizencontrole 
De luizencontroles vinden plaats in de 1e week na elke schoolvakantie. Dit gebeurt per groep. Voor de ouders 

die de kinderen controleren op hoofdluis is het heel prettig en praktisch als de kinderen in de week van de 

controles geen gel, vlechtjes en andere moeilijke kapsels hebben. Na de controle mag dit natuurlijk weer wel. 

Tijdens de controleweek worden de jassen opgehangen in de luizencapes aan de kapstokken. Als kinderen 

luizen en/of neten hebben, worden de ouders schriftelijk op de hoogte gebracht. Als het hardnekkig blijft, 

werken ouders en school samen aan een oplossing. Op school zijn speciale luizenkammen te leen die met name 

neten los kunnen kammen van de haren. 

Ontwikkelgesprekken 
Vanaf groep 3 voeren we de ontwikkelgesprekken mét de leerling en ouders, in plaats van óver de leerling met 

ouders. Kinderen kunnen ons veel waardevolle informatie geven. Hiermee krijgen we samen onder andere 

zicht op hoe de kinderen zich voelen, wat ze prettig vinden, wat ze willen leren en wat ze daarvoor nodig 

hebben. (De ontwikkelgesprekken in de groepen 1 en 2 zijn nog wel alleen met de ouders en de leerkracht.) 

Er zijn twee momenten in het schooljaar waarop de ontwikkelgesprekken plaats vinden. De eerste periode is in 

september en de tweede in februari. Deze gesprekken duren 15 min. Het inschrijven voor deze 

ontwikkelgesprekken gaat via SchouderCom. De inschrijving voor de eerste periode gaat open op vrijdag 16 

augustus 2019 en voor de tweede periode op vrijdag 10 januari.  

 

Parkeren bij de school 
Indien u uw kinderen met de auto naar school brengt of komt halen, vragen wij u om zoveel mogelijk gebruik te 

maken van de  daarvoor bedoelde parkeerplaatsen. Het meest geschikt is de grote parkeerplaats bij de ingang 

aan de IJsbeerstraat, naast de SSGN. Er is daar een “kiss and ride” zone, waar kort gestopt mag worden. Bij de 

Bisonstraat mogen de auto’s maar aan één kant geparkeerd staan. Het trottoir aan de schoolzijde is geen 
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parkeergelegenheid. Voor de veiligheid van de kinderen is het van belang dat de ouders daar geen auto 

parkeren, ook niet voor maar enkele minuten. 

Schooltijden 
Voor alle groepen van onze school gelden voor het schooljaar 2019 - 2020 dezelfde begin- en eindtijden voor 

alle dagen van de schoolweek. De lesdag begint om 08.30 uur en wordt afgesloten om 14.00 uur. De 

middagpauze (het eten en buitenspelen) duurt 30 minuten. 

Schoolvieringen 
Naast schoolreisjes, sportdagen en de gebruikelijke vieringen rondom feestdagen, organiseren we elk jaar 

schoolvieringen. Alle groepen bereiden optredens voor en zij voeren deze tijdens de schoolvieringen op voor 

andere groepen en ouders. Dit vindt plaats in de gymzaal van de school.  

De schoolvieringen zijn verdeeld in vier clusters ofwel vieringen per dag: viering 1 van 08.45 tot 09.45 uur, 

viering 2 van 09.45 tot 10.45 uur, viering 3 van 10.45 tot 11.45 uur en viering 12.45 tot 13.45 uur. De groepen 

wisselen per schoolviering van tijdstip. De afspraak op school is dat er niet geruild wordt van viering. Waar dat 

echt niet anders kan, zullen de leerkrachten van desbetreffende groepen de ouders op de hoogte stellen.  

Cluster A Cluster B Cluster C Cluster D 

Groep 1-2a Groep 1-2b Groep 1-2c Groep 1-2d 

Groep 3a Groep 4a Groep 3b Groep 1-2 e 

Groep 5a Groep 6a Groep 5b Groep 4b 

Groep 7a Groep 8a Groep 7b Groep 6b 

Groep Leo 7-8 Groep Leo 3-4 Groep Leo 5-6 Groep 8b 

 

 Tijden vieringen Vrijdag 8 november 
2019 

Maandag 9 maart 2020 Vrijdag 29 mei 2020 

1ste  8:45 -9:45 uur Cluster A Cluster D Cluster C 

2e    9:45-10:45 uur Cluster B Cluster C Cluster D 

3e     10:45-11:45 uur Cluster C Cluster A Cluster B 

4e    12:45-13:45 uur Cluster D Cluster B Cluster A 

 

Stichting Leergeld 
Ouders/verzorgers met een laag inkomen en woonachtig in de gemeente Nijmegen kunnen voor activiteiten 

van hun schoolgaande kinderen een vergoeding aanvragen bij Stichting Leergeld Nijmegen. De vergoeding is 

bedoeld voor onder meer ouderbijdragen, zwemmen, sporten en/of cultuur. Voor de vergoeding gelden 

bepaalde voorwaarden. Kijk voor deze voorwaarden en voor het aanvragen van de vergoeding op 

www.leergeldnijmegen.nl. 

 

Tijdpad overgangsactiviteiten PO-VO 
Voor de leerlingen van groep 8 wordt het een belangrijk schooljaar. Zij gaan zich voorbereiden op de overstap 

naar het voortgezet onderwijs (VO). Om de leerlingen en hun ouders te helpen bij de schoolkeuze, worden er 

diverse activiteiten georganiseerd. Het overzicht wordt door het VO aan het begin van het nieuwe schooljaar 

gedeeld met het primair onderwijs. De ouders van de groepen 8 ontvangen dan het tijdspad. 

 

Trakteren 
Als kinderen en leerkrachten jarig zijn, willen ze graag trakteren. Het is overigens niet verplicht om te trakteren. 

Wij laten het liefst iedereen vrij bij het kiezen van een traktatie. De voorkeur van school gaat wel uit naar een 

kleine, gezonde traktatie. Het gaat om het gebaar en niet om de hoeveelheid. De leerkrachten stellen het op 

prijs wanneer zij dezelfde traktatie krijgen als de kinderen van de klas. Op de volgende websites kunt u diverse 

traktatietips vinden : www.gezondtrakteren.nl, www.party-kids.nl,  www.vanharte.nl. 

http://www.leergeldnijmegen.nl/
http://www.gezondtrakteren.nl/
http://www.party-kids.nl/
http://www.vanharte.nl/
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Verlof 
Kinderen krijgen verlof (vrijstelling van het volgen van de lessen) bij gewichtige omstandigheden. Ouders 

kunnen het verlof van te voren via een aanvraagformulier aanvragen bij de bouwcoördinator. Het formulier 

vindt u op de website van de school. Bij ongeoorloofd verzuim zijn wij verplicht dit te melden bij de 

leerplichtambtenaar.  

 

Ziekmelden 
Als uw kind ziek is, is het voor de leerkracht fijn om dit voor de start van de lesdag te weten. U kunt uw kind 

tussen 08.00 uur en 8:30 uur telefonisch of mondeling ziekmelden. Het telefoonnummer van de school vindt u 

in de adressenlijst. Indien kinderen niet op school zijn en wij geen melding hebben ontvangen, nemen wij 

contact met u op. Bij veelvuldige afwezigheid of regelmatig te laat komen schakelen wij (nadat wij u 

geïnformeerd hebben) de leerplichtambtenaar in.  
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Belangrijke adressen 
 

BASISSCHOOL DE HAZESPRONG 
Hoofdgebouw 
Bisonstraat 3 
6531 PT Nijmegen 
Telefoon: 024-3550130 

Dependance 
Dingostraat 71 
6531 Nijmegen 
Telefoon: 024-3550130 

 
E-mail: administratie@hazesprong.nl 
Website: www.hazesprong.nl 

 

SCHOOLBESTUUR 
Stichting Sint Josephscholen 
Voorzitter/directeur: Luciënne van den Brand 
Kelfkensbos 38 
6511 TB Nijmegen 
E-mail: bestuur@josephscholen.nl 
Website: www.josephscholen.nl 

 

INSPECTIE BASISONDERWIJS 
Inspecteur: dhr. J.F.A. Rohde 
Kantoor Eindhoven 
Postbus 530 
5600 AM Eindhoven 
Telefoon: 088-6696060 
E-mail: Eindhoven@owinsp.nl  
Website: www.onderwijsinspectie.nl  

 

BUITENSCHOOLSE OPVANG 
KION 
Kerkenbos 10-02 
Postbus 66 
6500 AB Nijmegen 
Telefoon: 024-3602058 
E-mail: bsobink@kion.nl  
Website: www.kion.nl  

BSO Struin B.V. 
Ooysedijk 61 
6522 KV Nijmegen 
Telefoonnummer: 024-7506085 (kantoor) 
E-mail algemeen: info@struin.nl  
E-mail directie: directie@struin.nl  
Website: www.struin.nl 

 

GGD – JEUGDGEZONDHEIDSZORG (JGZ) 
Groenewoudseweg 275 
6501 BC Nijmegen 
Algemeen telefoonnummer: 088-1447144 
Bedrijfsbureau JGZ telefoonnummer: 088-1447111 
Website: www.ggd-nijmegen.nl 
Schoolarts: Wendy van Gerwen 
Schoolverpleegkundige: Merit Boele van Hensbroek 
Doktersassistente: Mirjam Verweij 
 

mailto:administratie@hazesprong.nl
http://www.hazesprong.nl/
mailto:bestuur@josephscholen.nl
http://www.josephscholen.nl/
mailto:Eindhoven@owinsp.nl
http://www.onderwijsinspectie.nl/
mailto:bsobink@kion.nl
http://www.kion.nl/
mailto:info@struin.nl
mailto:directie@struin.nl
http://www.struin.nl/
http://www.ggd-nijmegen.nl/
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SAMENWERKINGSVERBAND PASSEND ONDERWIJS Stromenland -
Ondersteuningsplatform Nijmegen 
Panovenlaan 1 
6525 DZ Nijmegen 
Telefoon: 024 - 3733960 

 

SCHOOL MAATSCHAPPELIJK WERK 
Sterker Sociaal Werk 
Linde Bouwkamp 
Telefoon: 088-0011333 
Website: www.sterker.nl, www.nim.nl 

 

SCHOOL INTERNE CONTACTPERSONEN 
Intern Begeleider(s) 
Esther van Lavieren (groepsleerkracht) 
Bisonstraat 3 
6531 PT Nijmegen 
Telefoon: 024-3550130 
E-Mail: vertrouwenspersoon@hazesprong.nl 

 

VERTROUWENSPERSOON 
GGD Gelderland Zuid 
Jeugdgezondheidszorg 
Telefoon: 088-1447330 

 

KLACHTENCOMMISSIE 
Stichting Onderwijsgeschillen 
Postbus 85191 
3508 AD Utrecht 
Telefoon: 030-2809590 
E-mail: info@onderwijsgeschillen.nl 
Website: www.onderwijsgeschillen.nl  

 

KLACHTENMELDINGEN  SEXUELE INTIMIDATIE, SEXUEEL MISBRUIK ERNSTIG 
PSYCHISCH OF FYSIEK GEWELD 
Meldpunt vertrouwensinspecteurs 
Telefoon: 0900-1113111 
 

STICHTING LEERGELD NIJMEGEN 
Postbus 1111 
6501 BC Nijmegen 
Telefoon: 024 - 3237644  
(bereikbaar tijdens telefonisch spreekuur: maandag, woensdag en vrijdag 10.00 - 12.00 uur) 
E-mail adres: info@leergeldnijmegen.nl 
Website: www.leergeldnijmegen.nl 
 

http://www.sterker.nl/
http://www.nim.nl/
mailto:info@leergeldnijmegen.nl
http://www.leergeldnijmegen.nl/

