
Nieuwsbrief 2

Belangrijke data in november
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Op tijd komen
We willen graag dat alle kinderen op tijd op school zijn, zodat we ook meteen samen kunnen 

beginnen. Daarom verzoeken wij u hier aandacht aan te besteden. De schooldeuren gaan om 8.20 

uur open en de schooldag start om 8.30 uur. Dit betekent dat de kinderen dan in de klas zijn en het 

onderwijs kan starten. 

Inloop
De inloop van de groepen 1-2 is op dinsdag en donderdag. Op woensdag is de inloop van groep 3 en 
op maandag die van groep 4. Je bent als ouder van harte welkom om op deze dagen van 8.30 tot 
8.45 uur de opening van de dag bij te wonen!

Regels verzuim 
Scholen zijn verplicht ongeoorloofd schoolverzuim te melden bij de leerplichtambtenaar. Soms kan 
een leerling niet naar school en is er sprake van geoorloofd schoolverzuim. Op de website van de 
Rijksoverheid (www.rijksoverheid.nl) staat wanneer er sprake is van geoorloofd verzuim.  

Als uw kind onverwachts de school door ziekte niet kan bezoeken, vragen wij u ons daarvan vóór half
negen op de hoogte te stellen. Dit kan schriftelijk, mondeling, telefonisch of via de app. Dit om te 
voorkomen dat de leerkrachten de lessen moeten onderbreken om na te gaan waarom een kind nog 
niet in de klas is. Indien voor 9 uur geen bericht van afwezigheid is ontvangen zullen we alsnog 
proberen te achterhalen wat er aan de hand is.  

Een ziekmelding kan alleen gedaan worden door de ouder/verzorger. 

Voor afspraken met de tandarts, orthodontist of dokter etc. (niet dringend) willen wij u vragen deze 
zoveel mogelijk na schooltijd te plannen.  

Voor verlof buiten de schoolvakanties moeten ouders schriftelijk minimaal twee weken voor aanvang
van het verlof een aanvraag bij de directie indienen. De directeur beslist over een aanvraag van 
minder dan 10 schooldagen en kan hierbij advies vragen aan de leerplichtambtenaar. Vragen ouders 
meer dan 10 schooldagen extra verlof, dan beslist de leerplichtambtenaar. Wanneer ouders het niet 
eens zijn met de beslissing, kunnen zij een bezwaarschrift indienen bij de directeur van de school. 

Tangent 25 jaar
Beste ouders/verzorgers,

In september vierden we dat Tangent 25 jaar bestaat. De leerlingen hebben een traktatie gekregen 

en er is een prachtig feest gevierd voor alle samenwerkers van Tangent.

We gaan voor de leerlingen nog wat extra doen! De komende tijd zal in de klas aandacht worden 

besteed aan een wedstrijd. Elke groep maakt een creatie rondom het getal 25. Dit kan een 

toneelstukje, filmpje, poster, liedje, … zijn. Alle leerlingen van onze school beslissen samen wie de 

schoolwinnaar wordt.
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De schoolwinnaar gaat op donderdag 24 november met alle winnaars van de andere Tangent-

scholen naar de bioscoop. Hier zal de uiteindelijke Tangent-winnaar bekend worden gemaakt. Mocht 

u thuis iets horen over deze activiteit, weet u waar het over gaat.

Als de groep van uw kind de schoolwinnaar wordt, berichten we u uiteraard tegen die tijd over het 

uitje naar de bioscoop.

ICT-nieuws
We vinden het belangrijk dat onze leerlingen ook met een computer leren werken. Daarom hebben 

we nu voor alle leerlingen een Chromebook op school.

Sinds dit schooljaar heeft elke leerling een eigen Chromebook (laptop) op school, waar hij/zij 

voorzichtig mee omgaat. De meesters en juffen zorgen dat ze dit leren.

Binnenkort zullen we hier met de leerlingen duidelijke afspraken over maken en zullen de leerlingen 

een symbolisch contract ondertekenen, waarin ze beloven dat ze goed met de Chromebook omgaan.

We gaan ervan uit dat elke leerling zich aan deze afspraken houdt en goed voor de Chromebook 

zorgt. Bespreek ook thuis met uw kind hoe je verantwoordelijk met spullen omgaat.

Wij zullen u als ouder altijd betrekken bij schade aan de chromebooks.

Bibliotheek

Wist je dat kinderen tot hun 13e gratis lid kunnen worden van de bieb! 

Via deze link kun je je kind aanmelden! 
https://www.bibliotheekmb.nl/abonnement/soorten/jeugdabonnement.html
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