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Fijne start 

Afgelopen week zijn we weer heerlijk gestart. De eerste dagen 

waren erg warm en daarom hebben we alles rustig aan ge-

daan en natuurlijk hebben leerlingen de mogelijkheid gekregen 

om extra water te drinken. Waar nodig zijn groepen extra naar 

buiten geweest. Op de foto hieronder ziet u de leerlingen van 

groep 7 heerlijk buiten in de schaduw werken. Gelukkig is de 

temperatuur weer gedaald, dat werkt een stuk prettiger. 

 

Wij wensen alle leerlingen een succesvol schooljaar toe! 

 

 

Informatieavond groep 8 

Maandag 9 september nodigen wij alle ouders van groep 8 uit 

op de informatieavond. Deze zal plaatsvinden in het lokaal van 

groep 8. We starten om 20.00 uur en verwachten 21.00 uur klaar 

te zijn.  

 

Plusklas 

Ook de plusklas gaat volgende week weer van start! Dit jaar op 

donderdag. Ook dit schooljaar zullen de kinderen begeleid 

worden door Marian Miessen. We wensen Marian en de kin-

deren weer veel (leer)plezier toe! 

 

Extra vakantie en verlof  

Het is in het belang van uw kind om verlof buiten de vakantie-

periodes zo weinig mogelijk aan te vragen. We zien dat veel 

ouders verlof aanvragen met ongegronde reden.  

Het is een misverstand dat kinderen zonder reden twee weken 

per schooljaar van school gehouden mogen worden. Tien da-

gen betreft de maximale periode waarvoor de directie van de 

school schoolverlof mag verlenen als er sprake is van een gel-

dige reden.   

Het ongeoorloofd verzuim van leerlingen wordt streng aange-

pakt. De schoolinspectie en de leerplichtambtenaar letten 

scherp op ongeoorloofd schoolverzuim.   

   

Indien u als ouder het kind thuishoudt op het moment dat de 

directie van de school negatief beslist op een verlofaanvraag,  

riskeert u een door de leerplichtambtenaar opgemaakt proces-

verbaal inclusief strafvervolging. De leerplicht gaat in als de kin-

deren 5 jaar worden (dus ook als ze dan nog in de kleutergroep 

zitten).  

 

Welk verzuim mag de directeur van de school wel toestaan?  

Extra verlof wegens gewichtige omstandigheden binnen het 

gezin of de familie:   

Huwelijk bloed- of aanverwanten 

Ernstige ziekte van bloed- of aanverwanten 

Geboorte broertje/zusje 

Verhuizing  

Overlijden van bloed- of aanverwanten 

12,5 / 25 / 50-jarig huwelijk van bloed- of aanverwanten 

25 en 40-jarig ambtsjubileum van ouders/ grootouders 

 

Het verlof moet indien mogelijk twee weken tevoren aange-

vraagd worden. Graag eerst verlof aanvragen en na toeken-

ning boeken. 

  

De aanvraag voor vrije dagen en verlof moet via de schoolapp 

geschieden.  

 

Gymrooster 

Vanaf woensdag 27 augustus zijn de gymlessen gestart. U kunt 

het rooster vinden in onze schoolapp. Wilt u de gymkleding in 

orde maken? Graag de juiste maat schoenen meegeven. Het 

dragen van sieraden tijdens de gymles is verboden. De leerling 

kan het aan de gymdocent afgeven. Kan het niet af? Dan mag 

er een zweetbandje overheen voor de veiligheid. 

 

Startgesprekken 

Zoals u in de vorige nieuwsbrief heeft kunnen lezen, worden er 

binnenkort (maandag 9 september t/m vrijdag 13 september) 

weer startgesprekken gevoerd. U kunt zich inschrijven via de 

schoolapp. Dit kan vanaf vrijdag 30 augustus 16.00 uur. 

Leerlingen van de groepen 1/2 hebben alleen een startgesprek 

als zij dit schooljaar nieuw gestart zijn. Zit uw kind in groep 1/2 en 

zijn er ontwikkelingen of veranderingen betreffende uw kind 

waar u de leerkracht van op de hoogte wilt brengen, dan bent 

u uiteraard ook van harte welkom.   

 

Communicatie 

Graag willen wij een goede communicatie met de ouders en 

verzorgers van de leerlingen. Daartoe wordt dit informatiebulle-

tin wekelijks samengesteld en via de schoolapp naar u toege-

stuurd. Daarbij is het natuurlijk heel belangrijk dat u de school-

app gedownload heeft. U heeft dan altijd een overzicht van de 

jaarkalender, de vakanties, vrije dagen, studiedagen enzo-

voorts bij de hand. Om persoonlijke berichten te kunnen ont-

vangen moet u zich aanmelden. De app wijst u daarbij de weg. 

Wanneer u vragen heeft bij de aanmelding horen wij het graag! 

 

Hekken op slot 

Zoals u (of uw kind) misschien gemerkt heeft, gaan ’s avonds de 

hekken op het grote plein op slot. Vorig schooljaar gebeurde dit 

al in het weekend. In de zomerperiode zullen we ook doorde-

weeks de hekken sluiten. We hebben gemerkt dat het aanzien-

lijk scheelt in de hoeveelheid overlast die wij van hangjeugd 

hebben. Zij kunnen niet meer met fietsen en scooters het school-

plein op en zullen eerder een andere hangplek zoeken. Zowel 

het bestuur en de wijkagent zijn op de hoogte. Natuurlijk mogen 

de kinderen altijd op het plein komen spelen na schooltijd. Het 

kleine schoolplein heeft geen slot op het hek dus is makkelijker 

te betreden dan het grote plein. We zullen de hekken van het 

grote plein zo laat mogelijk sluiten.  

 

Binnenkomst 

Wanneer ’s morgens de deuren opengaan kunnen alle leer-

lingen naar de klas. De leerlingen van groep 1 t/m 3 mogen het 

lokaal binnen met degene die hen wegbrengt. Vanaf groep 4 

gaan de leerlingen zelfstandig naar binnen en nemen de ou-

ders afscheid bij de deur van het lokaal. De leerlingen van 

groep 5 t/m 8 gaan zelfstandig naar binnen.  

We verwachten dat alle kinderen om 8.30 uur in het lokaal zitten 

zodat de lessen op tijd kunnen beginnen.  



De ouders hebben tot 08:30 uur de mogelijkheid om korte bij-

zonderheden door te geven aan de leerkracht. Als de leer-

kracht met de les begint, gaan de ouders naar buiten. 

Als de lessen zijn begonnen zijn de toegangsdeuren in verband 

met de veiligheid in principe dicht. Wanneer er kinderen onder 

toezicht buitenspelen is de deur vaak wel open en ook op de 

momenten dat kinderen opgehaald worden, zal de deur open 

zijn. Als u voor een dichte deur staat, kunt u natuurlijk aanbellen. 

U kunt dan het best gebruik maken van de deur op het grote 

plein aan de Driehuizerkerkweg.  

 

Bij het uitgaan van de school worden de leerlingen van groep 

1-2 naar het schoolplein gebracht. Vanaf groep 3 gaan de leer-

lingen zelfstandig naar buiten. De eerste periode van het 

schooljaar lopen de leerkrachten nog mee naar buiten. 

 

Oproep kleuters 

Wie heeft er nog kleden en/of gordijnen over? Wij zouden het 

graag willen hebben! Graag afgeven bij één van de kleuterjuf-

fen. 

 

Opa Manus bedankt! 

Wat zijn wij weer ontzettend blij met de inzet van opa Manus! 

Afgelopen periode zijn alle heggen weer bijgewerkt en er is ook 

veel groen weggehaald. Bedankt voor de inzet opa Manus, het 

ziet er allemaal weer netjes uit. 

 

Agenda: 

Vrijdag 30 augustus: vanaf 16.00 uur inschrijven startgesprekken 

Vrijdag 30 augustus: koffieochtend voor ouders (op het grote 

plein om 8.30 uur) 

Vrijdag 6 september: groepen 1 t/m 4 vrij! 

 

 

 

 


