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Beste ouders/verzorgers, 
 
U ontvangt aan het begin van het schooljaar dit informatie boekje. 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. 
 
Ook geven wij u een jaarkalender, hierin zijn alle belangrijke data aangegeven. Natuurlijk 
kunnen we aan het begin van het schooljaar nog niet alles plannen maar vakanties, 
studiedagen, schoolreis etc. kunt u hier al wel in vinden. 
 
Voor verdere informatie verwijzen wij u ook naar 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 de nieuwsbrief, 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. 
 
 
CBS Marimba is een “The leader in me” school, een school waar persoonlijk leiderschap een 
belangrijke plaats in neemt en waar we altijd in ons achterhoofd zullen houden: 
 

“Het mooiste wat je kunt worden, ben jezelf” 
 
 
 
Team CBS Marimba 
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Schooladressen 

CBS Marimba   
 
 
Hoofdvestiging (Sterrenkwartier): 
Galileïlaan 7 
3204 AK Spijkenisse 
Tel. 0181 616543 
 
            
 
Nevenvestiging (Groenewoud) 
Eikenlaan 88a 
3203 BM Spijkenisse 
Tel.  0181 614701 

Email: directie@marimba-vcpo.nl 
 

Website: www.marimba-vcpo.nl 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:directie@marimba-vcpo.nl
http://www.marimba-vcpo.nl/
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Groepsindeling 2020-2021 
 
 
Locatie Groenewoud: 
 
Groenewoud 
 
 

Groep 1/2A Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag juf 
Wanda 
Woensdag juf Chiquita 

Groep 1/2B Maandag en vrijdag juf Bianca 
Woensdag, donderdag en vrijdag juf Kelly 

Groep  3 Maandag en dinsdag juf Maaike 
Woensdag en vrijdag juf Lesley 
Donderdag juf Gwen 

Groep 4/5 Maandag: juf Gwen 
Dinsdag t/m vrijdag juf Mirjam 

Groep 5/6 Maandag t/m vrijdag meester Yoeran 

Groep 6/7 Maandag, dinsdag, woensdag juf Fiona 
Donderdag en vrijdag juf Saskia 

 
 
Sterrenkwartier 
 

Groep 1/2A Maandag en dinsdag, woensdag om en om Juf 
Annelies 
Woensdag om en om, donderdag en vrijdag juf 
Carola 

Groep 1/2 B Maandag, dinsdag en vrijdag juf Kim 
Woensdag en donderdag juf Gré 

Groep  3  Maandag en dinsdag juf Wendy 
Woensdag, donderdag, vrijdag juf Lenie 

Groep 4 Maandag t/m vrijdag juf Alexandra 

Groep 5/6 Maandag, dinsdag, woensdag om de week juf 
Arieke 
Om de week woensdag juf Samantha 
Donderdag en vrijdag juf Barbara 

Groep 6/7 Maandag t/m vrijdag juf Marit 

Groep 8 Maandag t/m vrijdag juf Joyce 

 

Aanwezigheid onderwijskundig team en overig personeel 
 
Vanaf schooljaar 2020-2021 werken we met een onderwijskundig team op Marimba. 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.  
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Het onderwijskundig team van CBS Marimba 
 

Schoolleider Annabelle van Wijk 
 

Maandag, dinsdag, 
woensdag en donderdag 

Intern begeleider Esther de Wekker Maandag, dinsdag, 
donderdag 

Sterrenkwartier  
 

Wendy van Bodegom 
 
 
 
Arieke van der Linden 

Maandag, dinsdag voor de 
klas 
Donderdag ambulant 
 
Woensdag om de week 

Groenewoud Saskia van Drent 
 
 
 
Lesley Markestijn 

Dinsdag ambulant 
donderdag en vrijdag voor 
de klas 
 
Woensdag en vrijdag voor 
de klas 
Donderdag ambulant 

 
 

Overig personeel werkzaam op CBS Marimba 
 

Onderwijsassistenten Samantha Hermsen 
 
 
 
Reinier Nagelhout 

Woensdag groep 5/6 St 
Verder werkzaam op ma en 
vr op locatie Groenewoud 
 
Dinsdag, donderdag en 
vrijdag op locatie 
Sterrenkwartier 

Gastvrouw op locatie Carmel de Waard Maandag, woensdag, 
vrijdag 

Schoolmaatschappelijk werk Corina van der Wekken  

Administratief medewerker Wim van Dommelen  

Docent dans Deborah Oudenhuijsen Donderdag 

Vakleerkracht 
bewegingsonderwijs St 

Rob van Wingerden  

Vakleerkracht 
bewegingsonderwijs Gr 

Robin Verdoorn  

Schoolbegeleider Lauretta Minderhout  

 
Opleidingsschool 
CBS Marimba is vanaf 2018-2019 een opleidingsschool. Dit betekent dat PABO studenten bij 
ons hun stage kunnen lopen. Zo zijn zij onderdeel van het team en krijgen ze al een beetje 
het gevoel hoe het werken in de praktijk is. De studenten worden in de eerste nieuwsbrief 
voorgesteld. Ook vanuit Zadkine lopen MBO studenten stage. Zij ondersteunen onze 
leerkrachten dagelijks. 
 
De coördinatie, begeleiding en beoordeling ligt bij de bovenschools schoolopleider Natascha 
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Medezeggenschapsraad 
 
Voor het functioneren van een school worden dagelijks plannen gemaakt, beslissingen 
genomen en veranderingen doorgevoerd. De verantwoordelijkheid voor het beleid op school 
ligt bij het bestuur en de directie. Het (voorgenomen) beleid gaat leerkrachten, ouders en 
leerlingen direct of indirect aan. De directie is verplicht om hierover te overleggen met de 
medezeggenschapsraad (MR). 
 
De MR van CBS Marimba bestaat uit een oudergeleding en een personeelsgeleding. Als 
adviserend lid woont de schoolleider regelmatig de vergaderingen bij. De MR vergadert 
ongeveer 1 maal per 6 weken. Vooral de school gebonden zaken worden hier besproken. U 
kunt de MR bereiken via: mr@marimba-vcpo.nl 
 
Bij het plaatsen van dit document zijn de verkiezingen nog in volle gang. Via social schools 
houwen we u op de hoogte. 
 

Oudergeleding: Personeelsgeleding: 

Vacature Wordt ingevuld 

Maurice van Hengst Kim Hoenderkamp (wordt vervangen 
door Wendy van Bodegom tijdens 
verlof) 

Karin van der Waal Wordt ingevuld 

 
 

Activiteitencommissie (AC) 
 

Groenewoud Sterrenkwartier 

Nicole Gokke Rachel Bek 

Louis Kamerman Jacqueline Goud 

Wendy Koelink Jennifer Broere 

Anne van der Meijde Natascha Ooms 

Kim Belinfante Sandra van der Pluym 

Alex Jansen Sabine Dijkstra 

Sabrina Bopp-Ista Kitty van Breugel 

 Jolanda van Oost 

 
Schooltijden 
 
Tijdens het schooljaar 2020 voeren wij in verband met Corona een noodrooster. Dit rooster is 
op bestuursniveau afgestemd met instemming van de MR. Door dit rooster te draaien zijn we 
als organisatie wendbaar en kunnen we inspelen op eventuele maatregelen. In het 
schooljaar 2020-2021 wordt er een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd om of terug te keren 
naar een traditioneel rooster of vast te houden aan dit vijf gelijke dagen model. 
 
Onze schooltijden zijn van maandag t/m vrijdag van 8.30 uur tot 14.00 uur 
De deuren van de school gaan 10 minuten voor aanvang van de lessen open. We starten de 
lessen om 8.30 uur. 
 
 

 
 

mailto:mr@marimba-vcpo.nl
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Gymrooster  
 
Op dit moment zijn we achter de schermen druk bezig met het samenstellen van de 
gymroosters op de verschillende locaties.. De gymdagen per locatie zijn: 
 
Groenewoud: dinsdag en vrijdag 
 
Sterrenkwartier: woensdag en donderdag 
 

Aanmelding 
Kinderen van drie jaar kunnen aangemeld worden op onze school. U kunt hiervoor altijd 
(telefonisch) een afspraak maken. “Nieuwe“ ouders krijgen een rondleiding door de school 
en een gesprek waarna de inschrijving plaats kan vinden. 
Op Groenewoud kunt u een afspraak maken met Lesley Markestijn (lesley@marimba-
vcpo.nl) en op Sterrenkwartier met Wendy van Bodegom (wendy@marimba-vcpo.nl) 
Om aan de school te wennen kan een kind vier dagdelen op school komen kijken. 
 

Ziek 
Als uw zoon of dochter ziek is en niet naar school kan, meldt u ons dit via social schools  
tussen 8.00 uur en 8.20 uur. Dit om ongerustheid te voorkomen en te zorgen dat alle lessen 
op tijd kunnen beginnen en leerkrachten niet naar huis hoeven te bellen. 
Wanneer een leerling door ziekte langere tijd van school wegblijft, blijven we graag op de 
hoogte van het verloop. Natuurlijk zullen we zelf ook geregeld informeren naar hoe het gaat 
wanneer uw kind langere tijd ziek is. Bij langdurige ziekte kunnen we de schoolarts 
inschakelen. 
 

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. 
Wanneer betaling in één keer voor u een probleem is, kunt u contact opnemen met de 
directie. Er wordt dan een afspraak gemaakt om in termijnen te betalen. 
 
De bedragen zijn €30,00 per leerling 
Kamp groep 8: € 80,00 
Schoolreis groep 1 t/m 6: € 25,00 
 
U wordt verzocht om het schoolfondsbedrag zelf over te maken. Vermeldt u alstublieft 
duidelijk de voornaam, achternaam en groep (cijfer en locatie) van uw kind. Het 
rekeningnummer van de school is IBAN NL 59 RABO 01301.34.678 
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Een veilige school 
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. 

 

Het team van CBS Marimba heeft gekozen voor het school breed volgen van het 

persoonlijk leiderschapsproces van ‘The Leader in Me’. Voor ons is dit het fundament van 

een veilige school. Een school waar iedereen zich kan ontwikkelen en kan leren. 

CBS Marimba beschikt over iemand die aanspreekpunt is voor leerlingen en ouders die te 

maken krijgen met pesten en/ of grensoverschrijdend gedrag. Het aanspreekpunt vangt 

deze leerling (en de ouders) op. Samen brengen ze de situatie in kaart en bekijken ze 

welke acties mogelijk zijn om de pestsituatie op te lossen. Daarbij verwijst en begeleidt 

het aanspreekpunt eventueel naar andere medewerkers binnen of buiten de school.  

Op de locatie Groenewoud is de vertrouwenspersoon Juf Mirjam 

Op de locatie Sterrenkwartier is de vertrouwenspersoon juf Wendy 

Juf Esther is de intern begeleidster en tevens de coördinator Sociale Veiligheid. U kunt 

ook altijd bij haar terecht voor vragen. 

 


