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Bakel - Kindcentrum De Bakelaar (www.debakelaar.nl) 
Open middag: dinsdag 19 maart van 13.15 uur tot 14.45 uur 
Open ochtend: vrijdag 22 maart van 9.00 uur tot 11.30 uur 
Tussentijds informatie aanvragen, of een individuele 
rondleiding onder lestijd is mogelijk na een telefonische 
afspraak met de directeur Arie Boertjes of via mail: 
info.bakelaar@stichtinggoo.nl  
Aanmelden kan tijdens de open dag of in de week erna.  
Adres: Schoolstraat 35, 5761 BV Bakel, Telefoon: 0492-341552 

 

 

Gemert - Kindcentrum Berglaren (www.kcberglaren.nl) 
De open week is van maandag 18 maart t/m vrijdag 22 maart van 
8.30-10.30. Ouders zijn welkom om binnen te wandelen! 
Donderdag 21 maart van 18.30-20.00 uur is er een inloopavond 
met het thema Landen. Mocht u op één van bovenstaande 
momenten niet in de gelegenheid zijn om te komen dan kunt u 
contact opnemen met de directeur van het kindcentrum, Femke 
Verhaaren, voor een individuele afspraak. Mail: 
femke.verhaaren@stichtinggoo.nl 
Adres: Groeskuilenstraat 32, 5421 HW Gemert,  
Telefoon: 0492-390818  

 

 

 
 

 

Elsendorp - Kindcentrum De Dompelaar (www.dedompelaar.nl) 
Voor een persoonlijke rondleiding, informatie of aanmelding kunt 
u contact opnemen met de directeur Mireille Janssen. Dit kan 
gedurende het hele schooljaar. Aanmelden kan ook op dinsdag  
12 maart van 15:45 - 17:30 uur.  
Adres: St. Janstraat 49-51, 5424 TS Elsendorp Telefoon: 0492-
359006 Mail: directie@dedompelaar.nl  

 

 

 
 

 

Handel - Kindcentrum De Havelt (www.dehavelt.nl) 
Inloopochtend: maandag 25 en dinsdag 26 maart van 8.30-10.00 
uur met mogelijkheid tot aanmelding voor het kindcentrum 
(kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang, peuterwerk en 
basisschool). Mocht u op deze ochtenden verhinderd zijn, dan 
kunt u altijd contact opnemen met de directeur Gerben van 
Boxtel.  
Adres: Johannes Keijzershof 2, Handel Telefoon: 0492-322080 
Mail: directie@dehavelt.nl. 
  

 

 

 
 

 

Milheeze - Kindcentrum De Kastanjelaar (www.dekastanjelaar.nl) 
Heeft u belangstelling voor kindcentrum de Kastanjelaar in 
Milheeze? Neem dan contact op met Karin van den Berkmortel 
(directeur) om een afspraak te maken voor een persoonlijke 
rondleiding, informatie of aanmelding. Dit kan gedurende het 
hele schooljaar door een mail te sturen naar 
karin.vandenberkmortel@stichtinggoo.nl  
Bezoekadres: Elsenstraat 3, 5763 AP Milheeze  
Telefoon: 0492-345223. 

 

 

 
 

 

Gemert - Kindcentrum Het Venster (www.kchetvenster.nl) 
De open week is van 11 t/m 15 maart. U kunt elke dag vanaf  
9.00 uur vrijblijvend binnen lopen. Op maandag 11 maart is er om 
19.30 uur een info-avond. Voor een persoonlijke rondleiding kunt 
u contact opnemen via argo.vandenbogert@stichtinggoo.nl of tel. 
0492-390151  
Adres: Churchilllaan 18, 5421 HA Gemert Telefoon: 0492-390151  

 

 

 
 

 

De Mortel - Kindcentrum Kleinerf (www.kleinerf.nl)  
Gedurende het gehele jaar kunt u vrijblijvend contact opnemen 
met de directeur van kindcentrum Kleinerf, Wouter Welbers.  
Open ochtend: woensdag 20 maart en donderdag 21 maart van 
9.00 uur tot 11.30 uur  
Adres: Oude Molenweg 10, De Mortel, telefoon: 0492-390210, 
mail: wouter.welbers@stichtinggoo.nl  

 
 

  

Gemert - Kindcentrum De Samenstroom 
(www.kcsamenstroom.nl)  
U bent van harte welkom op de informatieavond op donderdag 
14 maart. Van 19.00-20.00 uur is er een uitleg voor ouders die op 
zoek zijn naar een plek voor opvang, peuterwerk of BSO. Van 
20.00-21.00 uur is er een uitleg voor ouders van nieuwe 
leerlingen voor de basisschool. Mocht u niet in de gelegenheid 
zijn om te komen naar de informatieavond, dan kunt u contact 
opnemen met de directeur van het kindcentrum, Erik Verhoeven, 
voor een persoonlijke rondleiding, informatie of aanmelding. 
Adres: Predikant Swildensstraat 35, 5421 VA Gemert Telefoon: 
0492- 361419 Mail: info.samenstroom@stichtinggoo.nl 
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Gemert - Kindcentrum SBO Petrus Donders 
(www.petrusdondersschool.net). Dit is een school voor speciaal 
basisonderwijs. Kinderen die op een reguliere school meer zorg 
en begeleiding nodig hebben, krijgen hier op school de kans 
zich in een specifieke setting te ontwikkelen. Wilt u meer 
weten, neem dan contact op met de directeur van Kindcentrum 
SBO Petrus Donders Lieke Tijmensen. 
Adres: De Stroom 15, 5421 HB Gemert Telefoon: 0492-361242 
Mail: lieke.tijmensen@stichtinggoo.nl 
 

 

 
 

  

  De Rips - Kindcentrum De Klimboom (www.bbsdeklimboom.nl) 
U kunt altijd vrijblijvend een afspraak maken voor een 
kennismakingsgesprek en een rondleiding. I.v.m. de planning 
voor het nieuwe schooljaar graag vóór 1 april 2019 aanmelden. 
Op donderdagmiddag 14 maart, tussen 13.00 en 15.30 uur, 
bent u daarom ook van harte welkom voor 
inschrijving/aanmelding. Adres: Mr. Hertsigstraat 7 – De Rips 
Telefoon: 0493-599360 Directeur: Mieke Vogels  
E-mail: mieke.vogels@stichtinggoo.nl 

 
 

  

Boekel - Kindcentrum Octopus (www.kindcentrumoctopus.nl) 
U kunt altijd vrijblijvend een afspraak maken voor een 
kennismakingsgesprek en een rondleiding. De informatieavond 
is op maandag 18 maart 2019 om 20.00 uur. Op maandag 25 
maart is er een inloopochtend tussen 09.00-10.30 uur.  
Wilt u meer weten, neem dan contact op met de directeur van 
Kindcentrum Octopus: Berry van de Wetering 
Adres: Parkweg 2, 5427 AL Boekel, telefoon: 0492-326155 
Mail: berry.vandewetering@stichtinggoo.nl 
 

 

 
 

  

Boekel - Kindcentrum De Regenboog 
(www.regenboogboekel.nl) 
U kunt altijd vrijblijvend een afspraak maken voor een 
kennismakingsgesprek en een rondleiding. De informatiavond 
is op woensdag 20 maart.  
Wilt u meer weten, neem dan contact op met de directeur van 
Kindcentrum De Regenboog, Peggy van Ratingen. 
Adres: Kennedystraat 3, 5427 CH  Boekel, telefoon:  
0492 – 32 19 09. Mail: info@regenboogboekel.nl 
 

 

 

 
 

 

Venhorst - Kindcentrum Cornelius (www.cornven.nl) 
U kunt altijd vrijblijvend een afspraak maken voor een 
kennismakingsgesprek en een rondleiding.  
Wilt u meer weten, neem dan contact op met de directeur van 
Kindcentrum Cornelius, Helmi Maas.  
Adres: St Josephplein 7, 428 GL Venhorst, telefoon: 0492 
359036, Mail: info.cornelius@stichtinggoo.nl 
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