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Informatiegids Obs De Wilgen schooljaar 2020-2021 
 

 

Informatiegids 

Hierbij ontvangt u onze informatiegids voor het schooljaar 2021-2022. In deze gids staat veel praktische 
informatie zoals schooltijden, e-mailadressen van leerkrachten, vakantieregeling, enz. De informatiegids 
wordt jaarlijks in de eerste week van het nieuwe schooljaar aan alle ouders gemaild. 
 

In je SAS op de Wilgen! 
een Sportieve en Actieve School 
 
De scholen van stichting OPOPS werken samen aan zo goed mogelijk openbaar onderwijs en kiezen 
zelf de identiteit van de school. Obs De Wilgen heeft met haar missie: ‘De school waar je groeit’ gekozen 
voor drie kernwaarden: veelzijdig (breed aanbod), kleurrijk (niet saai) en actief. De kernwaarden komen 
niet alleen terug in ons reguliere onderwijs. We organiseren ook veel éxtra activiteiten op het gebied 
van spelen en leren. Kinderen volgen immers een natuurlijke drang om te spelen, want spelen is leren. 
Goed voor de ontwikkeling van het lichaam, de motoriek en de sociaal-emotionele vaardigheden. 
Kinderen leren spelenderwijs zichzelf kennen: wat kan ik, wat wil ik, wat vind ik leuk? Vandaar onze 
slogan: ‘In je sas op De Wilgen!’ 
We hebben alle éxtra activiteiten ondergebracht in vier pijlers: sportief, kennis, creatief en expressief. 
Sportief is de belangrijkste pijler in dit kleurrijke geheel omdat we kinderen een gezonde levensstijl willen 
aanleren. 
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Obs De Wilgen 
Obs De Wilgen is de openbare school in 
Sliedrecht Oost. De dagelijkse leiding op 
De Wilgen is in handen van directeur mw. 
Marianne Bor - van den Berg. 
 

Het bestuur 
Obs De Wilgen is aangesloten bij de 
stichting Openbaar Primair Onderwijs 
Sliedrecht en Papendrecht. Afgekort: 
stichting OPOPS. Deze stichting voert het 
bestuur van alle openbare scholen in 
Sliedrecht en Papendrecht.  

 
Alle scholen van stichting OPOPS zijn openbaar. Elk kind, 
iedere leerkracht en elke ouder heeft recht van spreken en 
iedereen is welkom. Het onderwijs is gericht op de optimale 
ontwikkeling van ieder kind met als doel een soepele aansluiting 

op het voortgezet onderwijs en de maatschappij. De scholen van stichting OPOPS kiezen voor kwaliteit 
en werken met eigentijdse lesmethoden en materialen. Alle scholen hebben een eigen gezicht, waarbij 
een veilige, vriendelijke en respectvolle omgeving met duidelijke regels centraal staat.  
 

Managementteam 

Mw. Marianne Bor - van den Berg mbor@obsdewilgen.nl 
directeur 
vve-coördinator 

Mw. Brigitte Jimenez bjimenez@obsdewilgen.nl  intern begeleider 

Mw. Tine Vonk - Lock tlock@obsdewilgen.nl bouwcoördinator 

 
Het managementteam is op werkdagen op school te bereiken. Telefoon: (0184) 41 37 88. 
 

Vertrouwenspersoon 
Mw. Evelien Kroon - Heghuis is de schoolcontactpersoon bij ons op school. 
ekroon@obsdewilgen.nl 
 
Voor onze school is een externe vertrouwenspersoon aangesteld. Zij behandelt de klachten die via de 
schoolcontactpersonen binnenkomen. Haar naam is mevrouw drs. G. Ouwerhand-van der Horst, 
telefoonnummer 078-6412312 
 

Coördinator Sociale Veiligheid  
Mw Jenny Guis is de coördinator sociale veiligheid bij ons op school 
jguis@obsdewilgen.nl 
 
 

 

 

mailto:mbor@obsdewilgen.nl
mailto:bjimenez@obsdewilgen.nl
mailto:tlock@obsdewilgen.nl
mailto:ekroon@obsdewilgen.nl
mailto:jguis@obsdewilgen.nl
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Teamleden + mailadressen 

Mw. Esmee Koen 
 
ekoen@obsdewilgen.nl 
 

groep 1 (ma t/m vr) 

Mw. Tine Vonk - Lock 
 
tlock@obsdewilgen.nl 
 

groep 2 (ma t/m do)  
onderbouwcoördinator 
Logo 3000 

Dhr. Ruben Vonk 
 
rvonk@obsdewilgen.nl 
 

Onderwijsassistent onderbouw 
VVE kleuters  
 

 
MW. Daphne van Goolen 
 

 
dvangoolen@obsdewilgen.nl 
 

Onderwijsassistent onderbouw 
VVE kleuters  
 

Mw. Sandra Klein 
 
sklein@obsdewilgen.nl 
 

groep 3 (ma t/m vr) 
BHV coördinator 
Sportcoördinator 

Mw. Birgitta ’t Hoen 
 
bthoen@obsdewilgen.nl 
 

groep 3 (ma, di, wo, do) 
onderwijsassistente 
 

Mw. Britt Willemsen 
 
bwillemsen@obsdewilgen.nl  
 

groep 4 (ma t/m vr) 
taal/leescoördinator 
 

Mw. Birgit Smouter-Lammers 
 

 
bsmouter@obsdewilgen.nl 
 

groep 5 (ma + di) 
groep 2 (vr) 

Mw. Suzanne Kraaijeveld 
 
skraaijeveld@obsdewilgen.nl 
 

groep 5 ( wo t/m vr) 
rekencoördinator 
ICT 

Mw. Brigitte Jimenez 
 
bjimenez@obsdewilgen.nl 
 

Groep 6 (ma) 
Internbegeleider 
RT 

Mw. Jenny Guis - Duim 
 
jguis@obsdewilgen.nl 
 

groep 6 (di t/m vr) 
Rots en Water 
Coördinator sociale veiligheid 

 
Mw. Christa Geelhoed 
 

 
cgeelhoed@obsdewilgen.nl 
 

Groep 6 (ma+di) 
Huiswerkbegeleiding (woemi) 

Mw. Plonja Dikkeboom 
 
pdikkeboom@obsdewilgen.nl 
 

groep 7 (ma + di) 

Mw. Evelien Kroon-Heghuis 
 
ekroon@obsdewilgen.nl 
 

groep 7 (wo t/m vr), 
vertrouwenspersoon 
hoogbegaafdheid 

Dhr. Roland Verhoef 
 
rverhoef@obsdewilgen.nl 
 

groep 8 (ma t/m vr) 
Mutli Media Specialist 

Dhr. André Vlasblom 
 
avlasblom@obsdewilgen.nl 
 

gymnastiekleerkracht (wo) 

 
Mw. Jacqueline de Vrij 
 

 
jdevrij@obsdewilgen.nl 
 

administratief medewerkster 
(di) 

Mw. Jannienne Menke 
 
jmenke@obsdewilgen.nl 
 

conciërge (alle ochtenden) 

 
Het personeel is op werkdagen op school te bereiken. Telefoon: (0184) 41 37 88. 

mailto:ekoen@obsdewilgen.nl
mailto:tlock@obsdewilgen.nl
mailto:rvonk@obsdewilgen.nl
mailto:dvangoolen@obsdewilgen.nl
mailto:sklein@obsdewilgen.nl
mailto:bthoen@obsdewilgen.nl
mailto:bwillemsen@obsdewilgen.nl
mailto:bsmouter@obsdewilgen.nl
mailto:skraaijeveld@obsdewilgen.nl
mailto:bjimenez@obsdewilgen.nl
mailto:jguis@obsdewilgen.nl
mailto:cgeelhoed@obsdewilgen.nl
mailto:pdikkeboom@obsdewilgen.nl
mailto:ekroon@obsdewilgen.nl
mailto:rverhoef@obsdewilgen.nl
mailto:avlasblom@obsdewilgen.nl
mailto:jdevrij@obsdewilgen.nl
mailto:jmenke@obsdewilgen.nl
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Schooltijden  
 Ochtend begin Ochtend eind Middag begin Middag eind 

Maandag 8.30 uur 12.00 uur 13.15 uur  15.15 uur 

Dinsdag  8.30 uur 12.00 uur 13.15 uur 15.15 uur 

Woensdag  8.30 uur 12.30 uur - - 

Donderdag  8.30 uur 12.00 uur 13.15 uur 15.15 uur 

Vrijdag gr. 1 t/m 4 8.30 uur 12.00 uur - - 

Vrijdag gr. 5 t/m 8 8.30 uur 12.00 uur 13.15 uur 15.15 uur 

 

• ’s Ochtends om 8.20 uur en ’s middags om 13.05 uur gaan de schooldeuren open;  

• De leerlingen van de groepen 1, 2 en 3 worden door de leerkracht op het schoolplein ontvangen en 
gaan als groep naar binnen.  

• De leerlingen van de groepen 3, 5, 6, 7 en 8 gebruiken de hoofdingang, de kleuters en de leerlingen 
van groep 4 gaan via de kleuteringang aan de zijkant van de school naar binnen. 

• De lessen beginnen om 8.30 uur. 

• Zorg ervoor dat uw kind(eren) op tijd op school is (zijn). Dit geldt ook voor de kleuters! 

• Wij zijn als school verplicht om ongeoorloofd verzuim en te laat komen te melden bij bureau 
leerplicht. Te laat is te laat, ook al is dat maar een paar minuten. 

• Na 9x te laat komen worden de ouders uitgenodigd voor een gesprek bij bureau leerplicht.  

Afwezigheid melden 
Als uw kind ziek is of om een andere reden niet naar school kan komen, moet u ons daarvan op de 
hoogte stellen. Wij stellen het op prijs als u vóór schooltijd belt. De conciërge is vanaf 8.00 uur 
telefonisch te bereiken. Het telefoonnummer is: (0184) 41 37 88. 

Ziekte of uitval leerkracht 
Als een leerkracht onverwacht uitvalt, zoeken we direct een oplossing voor de klas. Het is ons beleid 
om kinderen alleen naar huis te sturen als het écht niet anders kan. Door het lerarentekort kunnen we 
nauwelijks extern leerkrachten oproepen. We bedenken dan een noodoplossing met ons eigen team. 
Zo kan het gebeuren dat uw kind tijdelijk van meerdere leerkrachten les krijgt. Dat geeft misschien wat 
onduidelijkheid voor u, maar de lessen kunnen gelukkig gewoon doorgaan. Als een leerkracht langer 
afwezig is, informeren we de ouder(s) van de betrokken klas in een e-mail. 
 

Vakantierooster schooljaar 2021-2022 
Herfstvakantie 16 oktober t/m 24 oktober 2021 

Kerstvakantie 25 december 2021 t/m 9 januari 2022 

Voorjaarsvakantie  26 februari t/m 6 maart 2022 

Paasvakantie 15 t/m 18 april 2022 

Meivakantie 23 april t/m 8 mei 2022 

Hemelvaart  26 t/m 29 mei 2022 

Pinksteren 6 juni 2022 

Zomervakantie 9 juli t/m 21 augustus 2022 

 

Studiedagen (alle leerlingen vrij) 
Woensdag 24 november 2021 

Donderdag 24 februari en vrijdag 25 februari 2022 

Woensdag 29 juni 2022 

Vrijdag 8 juli 2022 

 

Vrije middag: Vrijdagmiddag 3 december en vrijdagmiddag 24 december (voor de kerstvakantie) 
 

Bijzondere dag 
Woensdag 25 mei (of 1 juni) sportdag voor de groepen 5 t/m 8; de leerlingen van de groepen 1 t/m 4 

zijn vrij (bij slechte weersomstandigheden is er voor alle leerlingen gewoon school).  
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Lichamelijke- en zintuiglijke ontwikkeling groepen 1 en 2 
Bewegingsonderwijs bestaat uit twee onderdelen: spelen en gymles. Het spelen vindt bij droog weer 
buiten op het schoolplein plaats, bij slecht weer in het speellokaal. De kinderen hebben kruiwagens, 
driewielers en ander speelmateriaal tot hun beschikking. Tenminste tweemaal per week gaan de 
kinderen naar het speellokaal voor een gymles. De les bestaat uit spelletjes, bewegen op muziek of 
activiteiten op de gymtoestellen. Ook in deze lessen stimuleren wij spelenderwijs de taalontwikkeling. 
Denkt u bijvoorbeeld aan spelletjes waar de kinderen korte instructies horen: op, achter, onder, in etc. 
 

 Schoolplein  Speellokaal  

Maandag   

09.00 uur - 10.00 uur groep 1 + groep 2  

13.30 uur - 14.15 uur groep 1 + groep 2  

Dinsdag   

   

09.00 uur - 10.00 uur groep 1  

10.30 uur - 11.15 uur  groep 2 (1 e halve groep) 

11.15 uur - 12.00 uur  groep 2 (2 e halve groep) 

13.30 uur - 14.15 uur groep 2 groep 1 

Woensdag   

09.00 uur - 10.00 uur groep 1 + groep 2  

Donderdag   

   

09.00 uur - 10.00 uur groep 1  

10.30 uur - 11.15  uur  groep 2 (1 e halve groep) 

11.15 uur - 12.00  uur   groep 2 (2 e halve groep) 

13.30 uur - 14.15 uur groep 2 groep 1 

Vrijdag   

09.00 uur - 10.00 uur groep 1 + groep 2  

 
N.B. Alle lessen in het speellokaal worden in principe door dhr. Ruben Vonk aan een halve groep 
gegeven. De groepsleerkracht werkt met de andere halve groep. Tot de kerstvakantie gaat groep 1 in 
zijn geheel mee naar het speellokaal.  
 

Het gymrooster voor het schooljaar 2021-2022 groepen 3 t/m 8 

 

Groep 3 woensdag 08.30 – 09.10 dhr. André Vlasblom 

Groep 4 woensdag 09.10 – 09.50 dhr. André Vlasblom 

Groep 5 woensdag 09.50 – 10.30 dhr. André Vlasblom 

Groep 6 woensdag 10.30 – 11.10 dhr. André Vlasblom 

Groep 7 woensdag 11.10 – 11.50 dhr. André Vlasblom 

Groep 8 woensdag 11.50 – 12.30 dhr. André Vlasblom 

    

    

Groep 3a vrijdag 08.30 – 09.15 Vakleerkracht van de Move Academy 

Groep 4a vrijdag 09.20 – 10.05 Vakleerkracht van de Move Academy 

Groep 5a  vrijdag 10.25 – 11.10 Vakleerkracht van de Move Academy 

Groep 6a  vrijdag 11.15 – 12.00 Vakleerkracht van de Move Academy 

    

Groep 7a vrijdag 13.20 – 14.10 Vakleerkracht van de Move Academy 

Groep 8a vrijdag 14.20 – 15.10 Vakleerkracht van de Move Academy 

 
De gymlessen op woensdag en vrijdag worden in de kleine zaal van De Valk gegeven. 
Op vrijdagmiddag wordt de grote zaal van de Valk gebruikt. 
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Pauze voor de groepen 3 t/m 8 
10.15 uur – 10.30 uur  groepen 3 t/m 8 
 

Informatieavond  
Aan het begin van het schooljaar worden de ouders uitgenodigd voor een informatieavond.  
De ouders maken kennis met de leerkracht en krijgen een presentatie over de opzet en werkwijze van 
het leerjaar. Er is tevens gelegenheid tot het stellen van vragen.  
De informatieavonden in de groepen staan gepland op maandag 6 en dinsdag 7 september. U krijgt van 
de groepsleerkracht van uw kind via de mail een uitnodiging met een link om de online-bijeenkomst bij 
te wonen.  
 

Jaarvergadering 
De jaarvergadering van de oudervereniging staat gepland op dinsdag 9 november 2020. Na een kort 
algemeen gedeelte vinden er verkiezingen voor OR (Ouderraad) en MR (Medezeggenschapsraad) 
plaats. Mevrouw Thea van Dijk (voorheen werkzaam bij de zedenpolitie) geeft een voorlichtingsles 
voor ouders over sexting waarin u het fenomeen sexting duidelijk uitgelegd wordt. Zij geeft hierbij 
praktische en pedagogische adviezen. 
U ontvangt hiervoor nog een uitnodiging. 
 

De samenstelling van de medezeggenschapsraad 
 

Namens het personeel:  Namens de ouders: 

 
personeelsleden Roald Dahl: 
 
Mw. Joke Thijssen 
jthijsse@obs-roalddahl.nl 
 
Mw. Edith van Dongen 
evandongen@obs-roalddahl.nl 
 
personeelsleden De Wilgen: 
 
Mw. Brigitte Jimenez  
bjimenez@obsdewilgen.nl 
 
Mw. Birgitta ‘t Hoen 
bthoen@obsdewilgen.nl 
 
 

 
ouders De Wilgen:  

 
Dhr. Robert van der Voort 
robertvandervoort@yahoo.com 
 
Mw. Nancy Klaus-Oskam 
nancyklausoskam@hotmail.com 
 
ouders Roald Dahl: 
 
Stefan Steenstra 
stefan.steenstra@gmail.com 
 
Dhr Ronnie de Groot 
ronniedegroot@hotmail.com 

 

De afgevaardigden naar de GMR 
Namens het personeel:  

Namens de ouders: 

 
Mw. Brigitte Jimenez  
bjimenez@obsdewilgen.nl 
 

 
 

mailto:jthijsse@obs-roalddahl.nl
mailto:bjimenez@obsdewilgen.nl
mailto:bthoen@obsdewilgen.nl
mailto:nancyklausoskam@hotmail.com
mailto:stefan.steenstra@gmail.com
mailto:ronniedegroot@hotmail.com
mailto:bjimenez@obsdewilgen.nl
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De samenstelling van de oudervereniging:  

 
Mw. Tara van Es (voorzitter) 
taravanes@gmail.com 
 
Mw. Tine vonk - Lock  (penningmeester) 
tlock@obsdewilgen.nl 
 
vacature 
 
 
Mw. Marloes van den Heuvel 
marloes.vandenheuvel@planet.nl 
 
Mw. Jennifer Lawrence- van Zundert 
j.d.lawrence83@gmail.com 
 

 
Mw. Muna Ahmed 
m_una_2012@hotmail.com 
 
Mw. Giovanna Meijer 
giovannameijer@hotmail.com 
 

Mw. Elianne van Genderen 
eliannekroes@hotmail.com 

 
Mw. Amy Byrne 
asbyrne@hotmail.com 
 
Dhr. Robert van der Voort 
robertvandervoort@yahoo.com 
 

Schoolfonds/ de jaarlijkse bijdrage 
De oudervereniging organiseert gedurende het schooljaar diverse activiteiten voor de kinderen van onze 
school. Denkt u bijvoorbeeld aan: het sinterklaasfeest, het kerstdiner of de eindweek. Om deze 
activiteiten en de schoolreizen te kunnen betalen, heeft de oudervereniging geld nodig dat bijeen wordt 
gebracht door ouderbijdragen.  
De vrijwillige jaarlijkse bijdrage is voor de leerlingen van groep 1 tot en met 6 is € 40 per kind, per 
schooljaar.  
De ouderbijdrage voor de leerlingen van groep 7 is € 70 per kind. Dit is €40 ouderbijdrage en € 30 
sparen voor de 3daagse schoolreis wanneer uw kind in groep 8 zit.  
De ouderbijdrage voor de leerlingen van groep 8 is € 105 per kind. Dit is €40 ouderbijdrage en € 65 
voor de 3daagse schoolreis in juni 2022. 
 
U ontvangt in november via de mail een betaalverzoek om uw bijdrage aan het schoolfonds over te 
maken op NL24 INGB 0003 0130 87 ten name van Oudervereniging Obs De Wilgen te Sliedrecht onder 
vermelding van de naam en groep van uw kind(eren). Het schoolfonds kan eventueel ook contant of in 
termijnen (in overleg met de directie of penningmeester oudervereniging) worden betaald. 

Hoofdluis 
Na elke schoolvakantie worden op school door een ouderwerkgroep alle leerlingen op hoofdluis 
gecontroleerd. Bij constatering van hoofdluis thuis dringen wij er ten zeerste op aan dit zo spoedig 
mogelijk door te geven aan de betreffende groepsleerkracht of aan conciërge mw. Jannienne Menke, 
de coördinator van de ouderwerkgroep.  

De tussenschoolse opvang 
Om 12.00 uur worden de overblijfkinderen direct door de overblijfouders opgevangen. Er wordt 
gezamenlijk gegeten. Na het eten mogen de leerlingen kiezen: ze kunnen spelen op een afgeschermd 
deel van het schoolplein of binnen blijven om bijvoorbeeld een spelletje te doen of tv te kijken.  
Bij slecht weer blijven alle kinderen binnen. Om 13.00 uur worden de kinderen van groep 1 en 2 naar 
hun klas gebracht. Alle overige kinderen blijven op de speelplaats. 

Betaling via strippenkaart 
Het is alleen mogelijk om een strippenkaart voor het overblijven aan te schaffen. Losse overblijfbeurten 
worden niet meer aangeboden. U kunt contant de strippenkaarten betalen bij de conciërge of via de 
bank  
De volgende strippenkaarten zijn verkrijgbaar:  
€  5,00 / 4 keer overblijf              € 15,00 / 12 keer overblijf 
€10,00 / 8 keer overblijf    € 25,00 / 20 keer overblijf 
Als u via de bank wilt betalen dan kunt u het bedrag overmaken op bankrekening:  NL89 INGB 0004 
2142 32 ten name van: OVERBLIJF Obs De Wilgen te Sliedrecht onder vermelding van de naam en 
groep van uw kind(eren). 

mailto:taravanes@gmail.com
mailto:tlock@obsdewilgen.nl
mailto:j.d.lawrence83@gmail.com
mailto:m_una_2012@hotmail.com
mailto:giovannameijer@hotmail.com
mailto:eliannekroes@hotmail.com
mailto:asbyrne@hotmail.com
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Om de opvang zo professioneel mogelijk te regelen, is er inmiddels een groep ouders geschoold tot 
overblijfmedewerker. De verantwoordelijke overblijfouders beschikken over een lijst waarop de vaste 
overblijvers geregistreerd staan. Per dag kan deze registratie verschillend zijn. 
 
Vaste overblijver afmelden: 
De afwezigheid van een vaste overblijver wordt altijd (telefonisch) door de ouder van het kind gemeld 
bij de coördinerende overblijfouder of middels een briefje in het postvakje 'overblijf'. Ook als een kind 
op de vaste overblijfdagen wél op school is maar niet overblijft, dan dient u dit bij de conciërge kenbaar 
te maken d.m.v. een briefje of telefoontje. 
 
Incidentele overblijver aanmelden: 
Incidentele overblijvers worden telefonisch aangemeld bij de coördinerende overblijfouder of d.m.v. een 
standaardbriefje in het postvakje. Deze standaardbriefjes zijn te verkrijgen bij de overblijfouders of de 
conciërge. Het postvakje 'overblijf' is in de hal te vinden op de spelletjeskast.  
 
Coördinerende overblijfouder: 
De coördinerende overblijfouder is: mw. Tiny Holleman - de Weerdt. Telefoon: 0184 - 420651. 
 
Opmerking:  
De kinderen mogen geen snoep meenemen naar de overblijf. Ze krijgen na de maaltijd een snoepje van 
de overblijfouders. 
 

Fruitdagen 
Op woensdag en donderdag eten we in de pauze groente of fruit. De kinderen nemen dit zelf mee 
naar school. Ons motto: op de fruitdagen snoepen we niet en trakteren we gezond. 

Voor- en naschoolse opvang 
De voor- en naschoolse opvang wordt in ons gebouw verzorgd door Kinderopvang WASKO. Het 
telefoonnummer kunt u in deze gids op de pagina ‘belangrijke telefoonnummers’ vinden. 

Schade aan fietsen en meegebrachte voorwerpen 
Het stallen van de fiets op school en het meebrengen van speelgoed en andere voorwerpen gebeurt op 
eigen verantwoordelijkheid. De school is niet aansprakelijk voor eventuele schade! 

Roken 
Wij hebben het predicaat DE ROOKVRIJE SCHOOL. Dit houdt in, dat er in het hele schoolgebouw en op het 
schoolplein niet gerookt mag worden. Tevens verzoeken wij u vriendelijk om ook niet in het zicht van de 
school of net buiten het schoolplein te roken. 

Parkeren  
Aan de straatkant waaraan de school gelegen is, is het verboden om te parkeren of met uw auto stil te 
staan. In het belang van de veiligheid van alle kinderen verzoeken wij u dringend om u hieraan te 
houden.  

De schoolgids 
De schoolgids is een belangrijke bron van informatie over het onderwijs op Obs De Wilgen. Deze wordt 
jaarlijks bijgewerkt. Medio september wordt de vernieuwde uitgave gepubliceerd op de website: 
www.obsdewilgen.nl. Ouders die liever een geprint exemplaar ontvangen, kunnen dit bij de conciërge 
opvragen.   
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Belangrijke adressen en telefoonnummers 
 

WASKO 

Kinderdagopvang, Peuteropvang, Buitenschoolse opvang (BSO) en Vakantieopvang OPOPS-scholen 
in Sliedrecht en Papendrecht.  
Hoofdkantoor: WASKO, Poldermolen 4, 3352 TH Papendrecht. Tel: 078 6157165  
Voor meer informatie zie www.wasko.nl en klantenservice@wasko.nl 
 
KC De Wilgen, Valkweg 4, 3362 GH Sliedrecht met:  coördinator Marit Koppelaar 
 
Kinderopvang De Wilgen “Villa Vrolijk”  tel. (0184) 49 93 99 
BSO ’t Valkennest     tel. (0184) 49 93 99 
Peuteropvang de Lapjeskat en Jip & Janneke,  tel. (0184) 49 93 99 
 

 

LOGOPEDIE IN SCHOOL 
Onze logopediste is mevrouw Esther Koens, zij heeft een behandelruimte in ons gebouw en is aanwezig 
op maandagmiddag en dinsdag. U kunt haar bereiken op tel. (06) 52897601 of 
logopediekoens@gmail.com 
 

 

SOCIAAL TEAM SLIEDRECHT 
Schoolmaatschappelijk werk: 
Pedagoog: 
Adres: 

Mw. Renée van Meer 
Mw. Elles Oldenkortte 
Bonkelaarplein 7 3362 EL Sliedrecht 

 tel. (0184) 42 05 39 
 
 

JEUGDGEZONDHEIDSZORG 
Jeugdarts: mw. N. Mrahorovic - Okicic 
Jeugdverpleegkundige: mw. Denise Stasse 
Assistente: mw. Jacqueline Goud 
Adres: Centrum voor Jeugd en Gezin    
 tel. (0184) 42 05 39 

 
 

GGD ZUID-HOLLAND ZUID 
Adres: Karel Lotsyweg 40, 3318 AL Dordrecht 
 tel. (078) 770 85 00 

 

SCHOOLBESTUUR  
Voor de openbare scholen in Papendrecht en Sliedrecht is Stichting OPOPS het schoolbestuur. 
Bestuurder: Mw. C. Light 
Adres: Poldermolen 12 
 3352 TH Papendrecht 
 tel. (078) 64 49 880 

 

INSPECTIE VAN HET ONDERWIJS: 
E-mail adres: info@owinsp.nl. 
Website: www.onderwijsinspectie.nl. 
Vragen over onderwijs: tel. (0800) 8051 (gratis). 
 
Voor klachtmeldingen over seksuele intimidatie, seksueel misbruik, ernstig psychisch of fysiek geweld, 
discriminatie, fundamentalisme, onverdraagzaamheid, radicalisering: 
Meldpunt vertrouwensinspecteurs: tel. (0900) 111 3 111 (lokaal tarief). 

http://www.wasko.nl/
mailto:klantenservice@wasko.nl

