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Bijbelrooster
Week 6 ■ 03/02 - 07/02 Wat heb je nodig?
Matteüs 6: 25-34, 7: 24-27 en 8: 5-13
Maak je geen zorgen, zegt Jezus. Neem een voorbeeld aan de vogels in de lucht en de bloemen op
het veld. Ze maken zich geen zorgen, God zorgt voor hen. In het tweede verhaal van deze week
vertelt Jezus: Als je luistert naar mijn woorden, lijk je op een man die zijn huis bouwt op een rots. In
het derde verhaal komt een legerhoofdman naar Jezus. Hij heeft hem nodig om zijn zieke knecht te
genezen. Lied van de week: Elb. 443 “Ik volg de Heer”
Week 7 ■ 10/02 - 14/02 Stop de storm
Matteüs 8: 23-34 en 9: 1-8
De storm kun je niet tegenhouden. Of toch wel? Jezus spreekt de wind en het water toe en het wordt
rustig. Later komt hij twee mannen tegen met ‘storm’ in hun hoofd. Ook deze storm kan Jezus tot
bedaren brengen. Lied van de week: Ps 136 “Looft den Heer want Hij is goed”

Jarigen
De komende weken zijn de volgende leerlingen jarig:
2 februari
Sietske Veldhorst
groep 3
5 februari
Elin Nijsink
groep 3
5 februari
Jens Nijsink
groep 3
5 februari
Leon Horstman
groep 6
8 februari
Mara Hop
groep 3
8 februari
Mirthe Harbers
groep 8
9 februari
Benthe vd Molen
groep 1
9 februari
Sam Baan
groep 5
11 februari
Lindsey te Wierike
groep 2
13 februari
Nina Koers
groep 4
Alvast van harte gefeliciteerd en een hele gezellige dag gewenst!

Nieuwe leerling
Groep 1 heeft weer een stoeltje erbij gezet, dit keer voor
Tygo Eshuis. Leuk dat je bij ons op school bent!
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Open huis
Over een paar dagen hopen wij vele nieuwe ouders te verwelkomen tijdens ons Open Huis. Het Open
Huis is op maandagavond 3 februari van 19.00 tot 20.30 uur en op vrijdagmorgen 7 februari van 9.00
tot 11.30 uur.
Wilt u in uw omgeving weer ’reclame’ voor ons maken? Want mond-tot-mondreclame is vaak de
beste manier. We zullen ook posters verspreiden en gebruik maken van de tv-schermen bij de
supermarkten.
Heeft u zelf nog een kindje thuis wat binnenkort (of in het schooljaar 2020/2021) vier wordt, wilt u
dan voor hem/haar het inschrijfformulier invullen!? Staat op de site en in de app.
We hopen dat velen onze school zullen vinden..!

Ondersteuning bestuur
Miriam Visser (moeder van Giel) gaat het bestuur van de Roerganger ondersteunen. Zij is
verantwoordelijk voor de documentenstroom, het notuleren van de vergaderingen en bewaakt de
voortgang van afgesproken acties.
Door de invulling van deze rol is Femke Welink in de gelegenheid om de bestuurlijke
verantwoordelijkheid voor PR & Communicatie invulling te geven. De uitvoering hiervan vindt plaats
in overleg met en door de PR commissie.
Miriam, van harte welkom!

Verlofaanvragen
De laatste tijd ontvang ik regelmatig aanvragen voor extra verlof of vakantieverlof. Het vervelende is,
dat deze aanvragen vaak op het allerlaatste moment worden gedaan. Maar ook, dat de aanvragen
buiten de regeling vallen die door de overheid is vastgesteld. En ook ik dien mij daar aan te houden,
als directeur!!
Deze regeling staat ook in onze schoolgids vermeld en is ook te vinden op de site van het ministerie
van OCW of de algemene site van de Rijksoverheid.
Ik verzoek u dringend zich daar aan te houden.
Voor de volledigheid zet ik hieronder de regeling nog eens voor u neer:
C. RICHTLIJNEN VERLOF BUITEN DE SCHOOLVAKANTIES
1. Vakantieverlof (art. 13a)
Een verzoek om vakantieverlof dient minimaal 6 weken tevoren aan de directeur of gemandateerde
van de school te worden voorgelegd.
Vakantieverlof wordt alleen dan verleend, wanneer:
· wegens de specifieke aard van het beroep van (één van) de ouders het niet mogelijk is om in één van
de reguliere schoolvakanties tijdens het schooljaar twee weken aaneengesloten met het gezin op
vakantie te gaan. Let wel, een organisatorische reden van de werkgever is geen reden voor extra
vakantieverlof! Ook het hebben van een eigen bedrijf is geen reden tot verkrijging van extra
vakantieverlof.
Dit verlof:
· mag hooguit éénmaal per schooljaar worden verleend;
· mag niet langer duren dan 10 schooldagen;
· mag niet plaatsvinden in de eerste twee lesweken van het schooljaar.
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2. Gewichtige omstandigheden 10 schooldagen per schooljaar of minder (art. 14 lid 1)
Een verzoek om extra verlof van gewichtige omstandigheden voor 10 schooldagen per schooljaar of
minder dient vooraf of binnen twee dagen na ontstaan van de verhindering aan de
directeur/gemandateerde van de school te worden voorgelegd.
Onder gewichtige omstandigheden wordt verstaan, omstandigheden die buiten de wil van de leerling
of ouders zijn gelegen.
Enige voorbeelden van gewichtige omstandigheden zijn:
· Het voldoen aan een wettelijke verplichting, voor zover dit niet buiten de lesuren kan geschieden;
· Verhuizing (ten hoogste 1 schooldag);
· Geboorte in het gezin ( ten hoogste 1 schooldag)
· Het bijwonen van het huwelijk van bloed- of aanverwanten tot en met de 3e graad (1 of ten hoogste
2 schooldagen);
· Bij 12½-, 25-, 40-, 50- of 60-jarig huwelijksjubileum van bloed- of aanverwanten tot en met de 2e
graad (1 of ten hoogste 2 schooldagen).
· Bij 12½-, 25-, 40- of 50-jarig ambtsjubileum van bloed- of aanverwanten tot en met de 2e graad (ten
hoogste 1 dag)
· Ernstige ziekte van ouders of bloed- of aanverwanten tot en met de 2e graad (duur in overleg met de
directeur/gemandateerde);
· Overlijden van bloed- of aanverwanten in de 1e graad en de 2e graad (duur in overleg met de
directeur/gemandateerde);
· Overlijden van bloed- of aanverwanten in de 3e of 4e graad (ten hoogste 2 schooldagen);
N.B. Extra vakantieverlof wordt niet aangemerkt als gewichtige omstandigheid!
Wanneer u verlof aanvraagt voor begrafenis of een huwelijk(sjubileum) of ambtsjubileum wordt u
verzocht om de berichtgeving )bij uw aanvraag te voegen. Voorbeelden hiervan zijn een trouwkaart
of een rouwkaart.
3. Gewichtige omstandigheden meer dan 10 schooldagen per schooljaar (art. 14 lid 3)
Een verzoek om extra verlof ingeval van gewichtige omstandigheden voor meer dan 10 schooldagen
per schooljaar dient minimaal 4 weken van tevoren via de directeur/gemandateerde van de school bij
de leerplichtambtenaar van de woongemeente te worden ingediend.
4. Verantwoordelijkheid directeur
De directeur/gemandateerde is verplicht de leerplichtambtenaar mededeling te doen van
ongeoorloofd schoolverzuim. Tegen ouders/verzorgers die hun kind(eren) zonder toestemming van
school houden zal proces verbaal worden opgemaakt.
5. Verantwoordelijk leerplichtambtenaar
De leerplichtambtenaar is verplicht een mededeling van ongeoorloofd schoolverzuim te onderzoeken.
Dit betekent dat ouder(s)/verzorger(s) worden uitgenodigd om een verklaring af te leggen. De door
ouder(s)/verzorger(s) afgelegde verklaring wordt opgenomen in het proces-verbaal. Het procesverbaal wordt opgestuurd naar het Openbaar Ministerie
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Bericht van derden
Zie bijlage een bericht van “de Boorkottels” over kindercarnaval en playbackshow.

Agenda
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Maandag
Donderdag
Vrijdag
Vrijdag
Vrijdag
Maandag
Maandag
Dinsdag

3 januari
4 februari
5 februari
10 februari
13 februari
14 februari
14 februari
14 februari
24 februari
24 februari
25 februari

oud papier
oud papier
studiedag, alle leerlingen vrij!!
oudergesprekken
oudergesprekken
speelgoedochtend kleuters
rapport mee
12.00 start voorjaarsvakantie tm 21 februari
luizencontrole
oud papier
oud papier

