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Activiteiten schooljaar 2018-2019 
 

Voorwoord 
Het nieuwe schooljaar is weer gestart! Alle groepen hebben in-
middels hun plekje binnen het gebouw gevonden. Een nieuw jaar 
waarin we niet alleen als school, maar ook als Kindcentrum ’t 
Tamboerke weer vele ontwikkelingen met elkaar door zullen 
maken. 
Wij zijn er klaar voor om samen met u als ouder en leerlingen er 
een superfijn schooljaar van te maken! 
 
Yvon Kassels 
Directeur bs Kameleon 
 
Onderwijsinhoudelijke ontwikkelingen afgelopen schooljaar: 

 

Visieontwikkeling 
Het afgelopen schooljaar is er binnen het team hard gewerkt aan 
de herijking van de visie op onderwijs. Deze visie zal de leidraad 
zijn waarmee wij ons onderwijs de komende jaren inrichten. In 
de schoolgids ziet u de visie verder uitgediept staan. 
 
Nieuwe methodes voor Nederlandse Taal en het Aanvankelijk 
leesonderwijs 
Op basis van de hernieuwde visie heeft het team een keuze kun-
nen maken voor het aanbod voor taal en spelling en voor het 
aanvankelijk lezen in groep 3. 
Vanaf het nieuwe schooljaar gaan we werken met de Kim-versie 
van Veilig Leren Lezen in groep 3 en met Taal Actief en Spelling 
Actief in de groepen 4 tot en met 8. 
 
Nieuwe methode voor Geschiedenis 
Ook voor geschiedenis is een nieuwe methode uitgezocht op 
basis van de hernieuwde visie. In  groep 4 wordt er een totaal 
aanbod gegeven voor Wereldoriëntatie door gebruik te gaan 
maken van Naud, Meander en Brandaan. In de groepen 5 t/m 8 
zal de geschiedenis methode Brandaan vanaf augustus 2018 ge-
bruikt gaan worden. 



september 2018 
ma di wo do vr za zo 

 1 2     

3 
Deze week; 
info-
avonden 
groep 4 t/m 
7 

4 
ZoWee gr 5 

5 6 
Ingrid V jarig  

7 
Spreekuur 
SMW 
 
Koffie– uurtje 
ouders 

8 9 
Ingrid Z jarig  
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MR 
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ZoWee gr 5 

 
Gehandicap-
tendag  
groep 7 
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Koffie-uurtje 

ouders 
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ZoWee gr 6– 
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groep 2/3 
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ZoWee gr 5 
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Koffie-uurtje 

ouders 
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Anita vrij 
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ZoWee gr 5 

Anita vrij 
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Anita vrij 
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postzegels  

27 28 
Koffie-uurtje 

ouders 
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Cultuur met Kwaliteit :Beeldend 
In de afgelopen 2 schooljaren zijn we binnen het team aan de slag 
gegaan met het aanbod voor expressie, met name gericht op Beel-
dende vorming. Inmiddels hebben wij Coaching on the job gehad en is 
er een doorgaande leerlijn gekomen zodat we allerlei technieken bin-
nen de groepen aan de orde kunnen laten komen. 

 

Wat hebben we op de planning staan in 2018-2019? 

 
Schoolplan 
In augustus 2019 zal er een nieuw schoolplan ingediend moeten wor-
den bij de inspectie. Het komend jaar wordt er binnen Edu-Ley geko-
zen om een schoolplan-light concept  te gaan gebruiken, waarmee 
ook wij op schoolniveau binnen het MT en het team aan de slag zul-
len gaan. 
 
Cultuur met Kwaliteit: Muziek 
Dit jaar gaan we aan de slag met de muziekimpuls. Vanuit de provin-
cie zijn er extra gelden beschikbaar gesteld om het muziekonderwijs 
op de basisscholen te versterken. We zijn dan ook blij dat we met 
behulp van coaching on the job via onze partner Factorium de ko-
mende 2 jaar flinke ondersteuning kunnen krijgen, gericht op het ver-
beteren van onze muzieklessen. 
 
Natuur en techniek 
Op teamniveau komt het aanbod van natuur en techniek het komend 
jaar op de agenda. Daarbij gaan we ons oriënteren op het vernieuwen 
van de huidige methodes zodat we in augustus 2019 aan het werk 
kunnen met het vernieuwde aanbod. 
 
Versterken van de kwaliteit van het onderwijs 
Naast het in gebruik nemen van de nieuwe methodes blijven wij als 
team ook in ontwikkeling. Via teamscholing gaan we ons komend jaar 
versterken in ons eigen handelen zodat we onze kwaliteit van het 
onderwijs verder kunnen optimaliseren. Hiervoor staan een aantal 
studiedagen gepland.  



 

oktober 2018 
ma di wo do vr za zo 
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6 7 

8 9 10 
Minipuptoer-
nooi gr 1-4 
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ZoWee gr 6-8 

 
Deze week; 
Welbevin-
dings 
Gesprekkken 

30 31 
Zingen jarigen 
okt  

    

 
En dan ook nog: 
 
AVG 
De nieuwe wet op de privacy houdt ons allemaal flink bezig. Ook 
voor ons als leerkrachten en voor u als ouders is er inmiddels het 
nodige veranderd. In het nieuwe schooljaar zult u steeds van ons 
informatie krijgen over allerlei aanpassingen die wij vanwege de 
nieuwe wet moeten doorvoeren. 
Zo zult u nu al in de kalender zien dat we geen achternamen 
meer zullen vermelden van de leerkrachten bij de groepen. 
 
 
Kindcentrum ’ t Tamboerke 
Sinds januari 2017 zijn wij  (basisschool Kameleon) samen met 
onze partners van Kinderopvang Humanitas ( POV Marmot-
locatie Kameleon en VSO/BSO Villa Fiësta ) gehuisvest in ons ge-
bouw aan de Tamboerstraat. 
Gezamenlijk vormen we dan ook een Kindcentrum. 
In juni 2018 hebben wij onze naam van het KIndcentrum mogen 
onthullen: ‘ t Tamboerke. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Iedere organisatie binnen het Kindcentrum ‘ t Tamboerke be-
houdt echter zijn eigen naam en logo, dit in verband met de her-
kenbaarheid. 
In de schoolgids hebben wij de visie van ons KIndcentrum nader 
uitgewerkt staan. 



 

november 2018 
ma di wo do vr za zo 

  1 
Studiedag 
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SMW 
 
Koffie-uurtje 
ouders 
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ouders 
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Leerlingen vrij 

15 16 
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ouders 

17 
Sint in NL 

18 
Open dag 

Rooi Pannen 

19 
Anita vrij 

ZoWee gr 6-8 
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Anita vrij 
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ouders 
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29 30 
Koffie-uurtje 

ouders 

  

Groepsverdeling schooljaar 2018-2019: 

Directeur:  
Yvon Kassels 
T: 013 534 2263 
M: 06-51460018 
Werkdagen: maandag : bestuurskantoor 
                        dinsdag-woensdag-donderdag: Kameleon 
  
Kleutergroep:  
Eva  
-Werkzaam: maandag t/m vrijdag 
 
Groep 2/3:  
Anouk (tot januari) 
-werkzaam: maandag, dinsdag  
Ingrid Z (vanaf januari) 
-Werkzaam: maandag, dinsdag, woensdag  
Ingrid V 
-Werkzaam: woensdag, donderdag, vrijdag  
 
Groep 4: 
Ellen  
-werkzaam: maandag t/m vrijdag 
 
Groep 5: 
Monique  
-werkzaam: maandag t/m vrijdag  
 
Groep 6:  
Anne  
-werkzaam: maandag t/m vrijdag  
 
Groep 7/ 8: 
Bart  
-werkzaam: maandag, donderdag, vrijdag  
Ilse  
-werkzaam: dinsdag, woensdag, donderdag  
 

 



december 2018 
ma di wo do vr za zo 
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Kerstviering 
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Koffie-uurtje 

ouders 

22 23 

24 
Kerstvakantie  

25 26 27 28 29 30 

31 
Kerstvakantie 

      

 
 
IB-er (intern begeleider leerlingenzorg):  
Anita  
-Werkzaam: maandag, dinsdag, woensdag  
Anouk  
-werkzaam: woensdag, donderdag, vrijdag 
 
Ondersteuning groepen:  
Simone  
-werkzaam: maandag, dinsdag   
Lilian  
-werkzaam: maandag, dinsdag, donderdag  
Linsey  
-werkzaam:  woensdag, donderdag  
 
Conciërge:  
Arno  
-werkzaam: maandag t/m vrijdag in de ochtend  
 
Consulent Plein013: 
Tine 
 
Speciaal Pedagogisch Medewerker Kompaan en de Bocht: 
Jozien  
  
Interne vertrouwenspersonen:  
Anita  
Anouk 
  
Begeleiding studenten: 
Bart (Kameleon) 
Wietse (PABO) 
 
Oudercontactfunctionaris:  
Mieke  
Ouderkamer ‘t Koffie uurtje: elke vrijdagmorgen van 8.35-9.30 
uur in aula van Kameleon. 
 
 
 

Ochtend vrij 



 

januari 2019 
ma di wo do vr za zo 

 1 
Kerstvakantie  

2 3 4 5 6 

7 8 9 10 11 
Kleding- 
Inzameling 
 
Koffie-uurtje 
ouders 

12 13 

14 15 16 17 18 
Koffie-uurtje 

ouders 
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Open dag 

Rooi Pannen 

21 22 23 
 
Voorleesontbijt  
 
Nationale 
voorleesdagen  

24 
 
 

Open avond 
Campus013 

25 
Koffie-uurtje 

ouders 

26 27 

28 29 
 
 

Open avond 
2Collllege 

Jozefmavo 

30 
Zingen jarigen 
jan  

31 
 
 
Vergadering 
Ouder- 
vereniging  

   

Schooltijden 
maandag, dinsdag en donderdag:  
08.35-12.00 uur 
13.15-15.30 uur 
woensdag en vrijdag: 
08.35-12.30 uur 
  
De deur van de school gaat ‘s morgens om 8.25 uur open en ’s 
middags om 13.05 uur.  
Om 8.35 uur en om 13.15 beginnen de lessen. We vragen u dan 
ook om op tijd te komen. 
 
Nog even op een rijtje 
In de kalender ziet u alle vakanties aangegeven, maar we zetten 
het hieronder nog even op een rijtje:  
 
Herfstvakantie:   ma 15 t/m vr 19 oktober   
Sinterklaas     do 6 dec 2018 (alleen ochtend) 
Kerstvakantie:    ma 24 dec 2018 t/m vr  4 jan 2019 
Carnavalsvakantie:   ma 4 mrt t/m vr 8 mrt 2019  
2e Paasdag:    ma 22 apr 2019 (in meivakantie)  
Meivakantie:   ma 22 apr t/m vr 3 mei 2019 
Hemelvaart:       do 30 en vr 31 mei 2019 
2e Pinksterdag:              ma 10 juni 2019 
Zomervakantie:   ma 8 juli t/m vr 16 aug 2019   
  
Vrije middagen en studiedagen 
Alle groepen hebben woensdag– en vrijdagmiddag vrij . Daar-
naast zijn er in het schooljaar nog een aantal studiedagen voor 
het team, waarbij de kinderen vrij zijn. Op de kalender ziet u de-
ze vermeld staan.  
 
Verlofaanvragen 
Bij de conciërge kunt u voor het aanvragen van verlof een formu-
lier halen en deze na invulling indienen bij de directeur. In de 
schoolgids staat precies aangegeven wanneer het verlof goedge-
keurd zal worden. 



februari 2019 
ma di wo do vr za zo 
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4 
Ouder - 
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Open dag 
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Groep 3 t/m 7 

12 13 
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ouders 
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Rapport- 
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Open dag 
Mill Hill 

25 
ZoWee 6-8 
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Zingen jarigen 
feb 
Linsey jarig 

28 
 
 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wanneer krijgen we gym?  
Groep 3 en 4: vrijdagochtend 
Groep 5: dinsdagochtend 
Groep 6: dinsdagochtend 
Groep 7/8:  vrijdagochtend  
 
Gymkleding 
Gymkleding  bestaat uit:  
-Gymschoenen  
-Voor de jongens: een korte broek of sportbroek + sportshirt  
-Voor de meisjes: turn– of balletpakje of sportbroek met shirt met 
korte mouwen (geen hemdjes).  
-I.v.m. veiligheid mogen er geen sieraden gedragen worden.  
Na de gymles wassen de kinderen hun voeten, armen, oksels en 
gezicht. Ze hebben dus altijd een handdoek nodig.   
 
Pauze en surveilleren 
Tijdens de pauze wordt er door leerkrachten gesurveilleerd. 
Zij zijn goed zichtbaar door het dragen van een veiligheids- 
hesje. 
 
Het pauze-tussendoortje 
Tijdens de pauze krijgen de leerlingen van groep 3 t/m 8 de gele-
genheid om hun fruit en drinken te nuttigen. Wij vragen u om het 
drinken in een goed sluitende beker of pakje mee te geven 
(frisdranken zoals cola e.d. worden niet toegestaan). 
De kleuters nuttigen hun fruit en drinken binnen de groep.  
  
 



maart 2019 
ma di wo do vr za zo 

 1 
Carnaval 
 
Lilian jarig  
 

 

2 3    

4 
Carnavals-
vakantie  
 
Ellen jarig  

5 6 7 8 9 10 

11 
Cultuurweek  
 
 
Vergadering 
Ouder - 
vereniging 
 

12 
Aanmelden 
VO  
 

13 14 
Aanmelden VO  

15 
Pannenkoek-
dag gr. 6 
 
Koffie-uurtje 
ouders 

16 17 

18 
Cultuurweek 

19 20 
Open dag voor 
nieuwe leer-
lingen 

21 22 
Koffie-uurtje 

ouders 
 

23 24 

25 26 27 
Studiedag 
Leerlingen vrij 

28 
Zingen jarigen 
mrt  

29 30 31 

 
Het overblijven 
Het overblijven vindt plaats in diverse lokalen onder begeleiding 
van overblijfkrachten ( 12.00—13.05 uur). U kunt elke morgen 
aangeven of uw kind moet overblijven. De kosten bedragen  
vooralsnog € 1 per keer per leerling. U kunt een overblijfkaart  
bij de conciërge kopen. Na de lunch geven wij de leerlingen  
een snoepje, dus het is niet de bedoeling dat de leerlingen  
van thuis snoep mee brengen. Mochten er zich problemen  
voor doen tijdens het overblijven dan wordt de directeur  
hiervan op de hoogte gebracht. Indien het gedrag dusdanig 
storend blijft, dan kan de leerling worden uitgesloten van het 
overblijven. U wordt als ouder door ons van te voren hierover 
geïnformeerd. 
Voor de niet-overblijvende leerlingen gaat om 13.00 uur de 
speelplaats open en dan kunnen pas de fietsen in de fietsenstal-
ling worden neergezet. 
 
Hoofdluis 
Heeft u ook zo’n hekel aan die kriebelbeestjes? Wij ook!  
We kunnen er samen voor zorgen dat ze zo min mogelijk de 
school binnen komen. Wij zorgen er samen met de ‘ luizenou-
ders’ voor dat alle leerlingen na iedere vakantie gecontroleerd 
worden. Aan u vragen wij uw zoon/ dochter steeds opnieuw  
zelf te controleren. Mocht u neten of luizen ontdekken dan  
graag zo spoedig mogelijk behandelen en blijven kammen,  
kammen, kammen met een speciale kam. Het is ook belangrijk 
dat u de leerkracht even op de hoogte brengt. 
 
De resultaten van ons onderwijs 
In de maand januari/februari en juni gebruiken we de landelijk 
genormeerde toetsen om de resultaten van ons onderwijs vast te 
stellen in alle groepen. 
 
De leerlingen die onze school na groep 8 verlaten gaan naar alle 
vormen van het Voortgezet Onderwijs. Wij worden op de hoogte  
gehouden van hun vorderingen en regelmatig komen  
oud-leerlingen vertellen hoe het met ze gaat. Het is fijn om te 
horen dat het ze goed gaat en waar hun interesse voor de  
toekomst ligt.  
 



april 2019 
ma di wo do vr za zo 

1 2 3 4 
Theoretisch 
verkeersexa-
men gr. 7 

5 
Koffie-uurtje 
ouders 
 
Kleding -  
inzameling 

6 7 

8 9 10 11 12 
Koningsspe-
len 

13 14 

15 
ZoWee gr 6-

8 

16 
IEP 

17 
Zingen jarigen 
apr 
IEP 
Schoolvoet-
baltoernooi gr 
5-8? 
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19 
Goede vrijdag 
Paasontbijt  

20 21 
1e Paasdag  

22 
2e Paasdag  
Meivakantie  

23 
Simone jarig  

24 25 26 27 
Koningsdag  

28 

29 
Meivakantie  

30      

  

Voor welke scholen kozen onze leerlingen het afgelopen jaar:  
Schoolsoort            Aantal leerlingen                         
Rooi Pannen       2 
Mill-Hillcollege      5 
De Nieuwste School     2 
Campus013       1 
Basisonderwijs (o.a. verhuizing)  6 
Speciale school voor Basisonderwijs 4 
                         
 
Schoolscore Eindtoets 2017-2018 
Afgelopen jaar is de IEP toets afgenomen in groep 8 als Eindtoets. 
Deze toets past beter bij onze visie en manier van werken en is ook 
goedgekeurd door de Inspectie van Onderwijs.  
 
Schoolrapportage IEP Eindtoets 2018 
Op basis van de scores van de leerlingen geeft de IEP een advies voor 
een bepaalde leerweg in het Voortgezet Onderwijs.  
Van de 10 leerlingen in groep 8 bleek het advies van de IEP bij 4 leer-
lingen niet overeen te komen met het schooladvies, afgegeven tijdens 
de adviesgesprekken in januari 2018. Op basis van de IEP-score behaal-
den deze leerlingen een hoger advies. 
De adviezen van de school zijn desalniettemin door ouders overgeno-
men. Een en ander heeft te maken met het feit dat bij het opstellen 
van het schooladvies allerlei andere factoren een belangrijke rol spelen 
en niet alleen hetgeen er getoetst wordt bij de IEP. 
 
Voor de Inspectie van het Onderwijs is het van belang om het niveau 
van het onderwijs mede te bepalen op de scores van de IEP toets. Op 
basis van de behaalde scores in 2018 kunnen we constateren dat we 
boven het landelijk gemiddelde uitkomen: 
 
IEP onderdeel Taalverzorging: score school 84 
        Iep-landelijk 82 
 
IEP onderdeel Lezen:    score school 83 
        IEP-landelijk 84 
 
IEP onderdeel Rekenen:   score school 79 
        IEP-landelijk 78 
 
Advies schooltype (totaalscore) score school 82,6 
        Iep-landelijk 79 
  



mei 2019 
ma di wo do vr za zo 

  1 
Meivakantie   

2 3 4 
Dodenherden-
king  

 
 

5 
Bevrijdings-
dag  
Anouk jarig  

6 7 
Monique jarig  
 
Vergadering 
Ouder - 
vereniging 

8 
 

Schoolfoto-
graaf 

9 10 
Koffie-uurtje 

ouders 

11 12 

13 14 15 
Sportdag  

16 17 
Koffie-uurtje 

ouders 

18 19 

20 
Schoolkamp 
groep 8 
 
 

21 
Schoolkamp 
groep 8 

22 
Schoolkamp 
groep 8 

23 
Schoolkamp 
groep 8 

24 
Schoolkamp 
groep 8 
 
Koffie-uurtje 
ouders 

25 26 

27 
ZoWee gr 6-8 

28 29 
Zingen jarigen 
mei  

30 
Hemelvaart  

31 
Vrije dag  
 
Arno jarig  

  

Jaarverslag MR (Medezeggenschapsraad) schooljaar 2017-2018 
 
In dit verslag wordt vermeld wat de ontwikkelingen in het school-
jaar 2017-2018 binnen de MR zijn geweest. 
De samenstelling van de MR : 
Lobke     oudergeleding (voorzitter) 
Annemarieke   oudergeleding  
Thessa     oudergeleding 
Monique    personeelsgeleding 
Ingrid Z    personeelsgeleding 
Ellen      personeelsgeleding (secretaris) 
Bart     GMR 
Aan het begin van het schooljaar hebben Thessa en Annemarieke 
zitting genomen in de MR. Annemarieke heeft tevens zitting ge-
nomen bij de GMR. Monique heeft zitting genomen in de MR 
namens het team. Bart heeft namens het personeel zitting geno-
men in de MR. 
 
Annemarieke, Thessa, Monique en Ellen hebben deelgenomen 
aan een cursus MR.  
 
Er is meegedacht over een nieuwe naam voor het kindcentrum. 
Ouders en PMR hebben afzonderlijk van elkaar een top-3 samen-
gesteld. De PMR heeft aan de werkgroep het advies gegeven om 
het team te betrekken bij de keuze van de naam, om zo een gro-
ter draagvlak te creëren.   
 
Er is d.m.v. een enquête geïnventariseerd welke oversteek ou-
ders gevaarlijk vinden. Er ligt een aanvraag bij de gemeente voor 
een ‘veilige oversteek’. 
 
Er zijn verschillende opties voor TSO vergeleken, maar gezien de 
kosten houden we het binnenschools en gaan we geen extern 
bureau in de arm nemen.  
 
Er is instemming verleend aan het plan van aanpak RIE (Risico 
Inventarisatie en Evaluatie), invoeringsplan werkdrukgelden en 
het invoeringsplan overlegmodel, formatieplan. 
 
Lobke, Ingrid en Ellen treden af, Lobke en Ingrid stellen zich niet 

herkiesbaar, Ellen wel. Annemarieke blijft in de GMR en treedt af 

als MR-lid. Bart blijft eveneens in de GMR. 



juni 2019 
ma di wo do vr za zo 

 1 2     

3 
Anita vrij 

 
 
 

Avondvier-
daagse  

4 
 
 
 
 
Avondvier-
daagse  

5 
 
 
 

Avondvier-
daagse  

6 
 
Anne jarig 
 
 
Avondvier-
daagse  
 

7 
 
Studiedag 
Leerlingen vrij 

 

8 9 
1e Pinkster-
dag  

10 
2e Pinkster-
dag  

11 12 
Vergadering 
Ouder- 
Vereniging 
 
Nationale 
buitenspeel-
dag  

13 14 
Koffie-uurtje 

ouders 

15 16 

17 
Ouderge-
sprekken  
groep 2 

18 
 

 
 
 

19 20 
 

Doorschuif-
middag  
 
Kennismaking 
VO  

21 
Koffie-uurtje 

ouders 

22 23 

24 25 26 
Zingen jarigen 
juni - juli  
 
Musical  
 

 

27 
 
 

Musical groep 
8  

28 
Koffie-uurtje 

ouders 
Kleding - 
inzameling 

29 30 

(vervolg verslag MR) 

Inmiddels is de nieuwe samenstelling  van de MR bekend voor 
het schooljaar 2018-2019:  
Thessa    oudergeleding 
Maaike   oudergeleding  
Wendy   oudergeleding  
Ellen    personeelsgeleding 
Monique   personeelsgeleding 
Anne    personeelsgeleding  
 
Belangrijke adressen 

Schooladres:  
Basisschool Kameleon   
Tamboerstraat 4  
5051 JP Goirle   
tel: 013 534 2263 
E: kameleon@skbg-goirle.nl 
W: www.kameleon-goirle.nl 

 

Edu-Ley (BOOG-SKBG) 

Postbus 29, 5050 AA Goirle 
T: 013 530 2548 
  
College van Bestuur 
Dhr. P. van Aanholt 
T: 013 530 2548 
  
Inspectie Onderwijs 
tilburg@owinsp.nl 
T: 088 669 6348 
  
Gemeente Goirle 
Oranjeplein 1, 5051LT Goirle 
Postbus 17, 5050AA Goirle 
 
 

Studiemiddag  
Leerlingen vrij 



juli 2019 
ma di wo do vr za zo 

1 
Rapport mee 
3-7 

2 3 4 5 
Laatste 
schooldag  
 
Koffie-uurtje 
ouders 
 
 
 

6 7 

8 9 10 11 12 13 14 

15 16 17 18 
Yvon jarig  

19 20 21 

22 23 24 25 26 27 
Eva jarig  

28 

29 30 31     
 
 
 

 
GGD  
Ringbaan West 227, 5037 PC Tilburg 
T: 013 464  3911 
  
Samenwerkingsverband Plein 013 
Ringbaan-Oost 240, 5018 HC Tilburg  
T: 013 210 0130 
E: info@plein013.nl 
www.plein013.nl  
 
Leerplichtambtenaar Goirle  
p/a Gemeentehuis Goirle 
Oranjeplein 1, 5051 LT Goirle 
T: 013 531 0504 
  
Bibliotheek Goirle 
T: 013- 534 2068 
 
Peuteropvang de Marmot locatie Kameleon 
Tamboerstraat 4 
5051JP Goirle 
 
Villa Fiësta (VSO—BSO) 
Tamboerstraat 4 
5051JP Goirle 
 
Kinderopvang Humanitas 
Regiokantoor Tilburg 
T: 013 533 9933 
regiomiddenbrabant@kinderopvanghumanitas.nl  
  
De Avonturiers 
Frankische Driehoek 2, 5052 BL Goirle 
T: 013 7470113 
 info@de-avonturiers.nl  
 
KDV  de Vlinderboom 
Herstallenstraat 4, 5051 TE Goirle 
T: 013-5300436 
E: info@kdvdevlinderboom.nl 
 
 



augustus 2019 
ma di wo do vr za zo 

   1 2 3 4 

5 6 7 8 9 10 11 

12 13 14 15 16 17 18 

19 
Eerste 
schooldag  

20 21 22 23 24 25 

26 27 28 29 30 31  

Stichting Leergeld 
T: 013 530 2111 
 
‘t Loket  
Bezoekadres:  
Thomas van Diessenstraat 4, 5051 RK Goirle  
T: 013 5349191  
Bereikbaar: maandag, dinsdag, donderdag van 09.00—12.30 uur  
E: info@loket.goirle.nl  
www.goirle.nl/loket  
 
Stichting Geschillen Commissie Bijzonder Onderwijs (GCBO)  
Postbus 82324  
2508 EH Den Haag  
E: info@gcbo.nl  
  
Externe Vertrouwenspersoon  
Irma van Hezewijk 
T: 06 5464 7212 
E: irmavanhezewijk@vertrouwenswerk.nl  
 


