
Informatiekaart School 75 
2022-2023 
School 75 ● Zuiderdiep 3 ● 9521 AA Nieuw-Buinen 
obs-75nieuw-buinen@opoborger-odoorn.nl  

0599-212 440                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Directeur: David de Jonge, werkzaam op maandag, dinsdag en donderdag 
d.dejonge@opoborger-odoorn.nl (op woensdag, vrijdag en andere afwezigheid 
neemt Marian Veldkamp directietaken waar en kunt u voor vragen bij haar terecht) 

IB:  Muriel Gras, werkzaam op donderdag muriel.gras@opoborger-odoorn.nl 
Onderw. assist: Marian Veldkamp, werkzaam op di t/m vrij m.veldkamp@opoborger-odoorn.nl  
Groep 1/2/3: Marga Wubbels, werkzaam op ma t/m do m.wubbels@opoborger-odoorn.nl  
  Muriel Gras, werkzaam op vrijdag muriel.gras@opoborger-odoorn.nl 
Groep 4/5: Kim Spanjaard, werkzaam ma t/m vrij k.spanjaard@opoborger-odoorn.nl 
Groep 6/7/8: Sakina de Haan, werkzaam ma t/m vrij s.dehaan@opoborger-odoorn.nl 
Extra leerkr.: Karin Haandrikman, werkzaam op ma, di en do k.haandrikman@opoborger-

odoorn.nl   
 

Gymdagen gr. 3 t/m 8: 
Dinsdag  12:45 – 14:15u 
Donderdag 12:45 – 14:15u 
De kleuters hebben dagelijks beweging en 
wisselende gymtijden afhankelijk v.h. weer. 

In 2022-2023 doen we mee aan EU School-

Gruiten (Groente & Fruit). Vanaf september zal 

er voor alle kinderen op di t/m do dagelijks fruit 

en groente beschikbaar zijn. Startdatum volgt. 

De vrijwillige ouderbijdrage, waarvan 
Sinterklaas, Kerst, Pasen, de schoolverzekering  
maar ook activiteiten als de schoolreizen en het 
schoolkamp worden betaald, is als volgt; 
 
Gr. 1/2/3 €40,-  
Gr. 4/5 €50,-  
Gr. 6/7/8 €80,- 
 

              Schooltijden (startbel 08:25u) 
 

Ma + Di 08:30 – 14:30u Alle groepen 
Woe  08:30 – 12:30u Alle groepen 
Do  08:30 – 12:00u Gr. 1 
Do 08:30 – 14:30u Gr. 2 t/m 8 
Vrijdag 08:30 – 12:00u Gr. 1 /m 4 
Vrijdag 08:30 – 14:30u Gr. 5 t/m 8 
 

MR-leden: 
Karin Haandrikman (voorzitter - personeel) 
Trinke Berkenbosch (secretaris en tevens lid van 
de GMR - ouder) 
Lindsey Holla (ouder) 
Kim Spanjaard (personeel) 
De MR is bereikbaar op; 
mrschool75@outlook.com  

 
       Sloffengebruik: 
 Om de hygiëne in de klas flink te 

verbeteren én vanwege het nieuwe 

meubilair met voetstepjes, werken alle 

kinderen in het nieuwe schooljaar in de 

klassen op sloffen, crocs, slippers of ander 

binnenschoeisel. 

     Informatie en oproepen vanuit               
     school worden gedeeld via  
     ouderapp Parro. U kunt de     
     leerkrachten ook een bericht 

sturen via Parro.  
Absentie kan alleen telefonisch worden 
doorgegeven aan school tussen 08:00-
08:15 en 08:30-09:00u. 

Jaarkalender en vakanties zie bijlage Jaarkalender ouders. 

AC-leden: 
Gideon Loerakker (voorzitter) 
Judith Jeuring (penningmeester) 
Verder bestaat de AC uit een flink aantal andere 
actieve ouders in verschillende werkgroepen. 
Wilt u helpen bij een activiteit als helpende 
hand, meldt u aan bij: judithjeuring@gmail.com . 
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