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NIEUWSBRIEF VOOR DE OUDERS 16 september 2022
Geachte ouders,
We zijn alweer 3 weken onderweg in het nieuwe
schooljaar. De informatieavonden zijn geweest, de
kennismakingsgesprekken met alle leerkrachten zijn
achter de rug en ook het schoolreisje voor groep 1
t/m 7 was gisteren een groot succes. De kinderen
hebben genoten van de Holle Bolle Boom,
Linnaeushof en Drievliet. In de klas zijn de kinderen
gewend aan hun nieuwe leerkracht en zijn ze
begonnen aan de nieuwe uitdagingen. In deze brief
zitten veel informatieve folders vanuit de gemeente
voor sportactiviteiten, speelochtenden voor peuters, steunpunt
voor opvoedproblematiek en voorlichtingsavonden. Ze zijn ter
informatie. U mag er gebruik van maken.
Met vriendelijke groet,
Team Atalanta
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AGENDA SEPTEMBER EN OKTOBER
30 september
17-21 oktober
24 oktober

Studiedag – alle kinderen zijn vrij
Herfstvakantie
Studiedag- alle kinderen zijn vrij

FIETSEN OP SCHOOL
Er blijven regelmatig fietsen langdurig op school
staan. Van onderstaande fietsen weten we niet
meer wie de eigenaar is. Ze staan inmiddels zolang
op school dat ze opgeruimd moeten gaan worden.
Mocht u een fiets herkennen, dan kan u hem tot 23
september nog ophalen en weer thuis neerzetten.
Ze staan in hoekje aan voorkant van de school.

WHATSAPP GROEPEN VOOR OUDERS
In diverse klassen zijn er whatsappgroepen voor ouders. Deelname is altijd vrijwillig. De leerkrachten
zitten niet in deze groepen.
Naar aanleiding van onprettige ervaringen met het gebruik van de groepsapp in het verleden,
hebben we in overleg met de MR afspraken opgesteld voor het gebruik van de groepsapp door
ouders/verzorgers.
In de groepsapp houden we ons aan een aantal regels om zo onnodig veel gepingel van ieders
telefoon tegen te gaan.
Waarvoor gebruiken we de groepsapp?
· Herinneringen van schoolactiviteiten of schoolse zaken.
· Berichten van de leerkracht.
· Hulpverzoekjes van de leerkracht (reageer hier alleen op als je kan helpen).
· Is uw zoon of dochter iets kwijt bijvoorbeeld een gymschoen of vriendenboekje? Vraag of iemand
deze heeft gevonden.
· Het regelen van gezamenlijke cadeautjes (bijv. bij ziekte of verjaardag leerkracht).
· Foto’s van schoolactiviteiten (alleen met toestemming van de ouders !) en minimaal 3 kinderen op
een foto. NB. Er zijn enkele ouders die niet willen dat er foto’s worden verspreid waar hun kind(eren)
op staan.
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Waarvoor gebruiken we de groepsapp niet?
· De groepsapp is niet bedoeld om een discussie aan te gaan. Bent u het ergens niet mee eens, ga dan
naar de leerkracht van de klas. (Gebeurt dat wel, spreek elkaar daar dan op aan!)
· De groepsapp is een informatieve app en niet bedoeld voor gesprekken tussen twee ouders over
bijvoorbeeld het weekend, feestjes of de sportvereniging.
· Er mogen geen kinderen in de groepsapp, er kan ook informatie op staan die niet bedoeld is voor de
kinderen.
· U kunt op de groepsapp uw zoon of dochter niet ziekmelden, dit kan via de schoolapp.
· Hoe gezellig en lief ook, maar op de groepsapp feliciteren we elkaar niet met verjaardagen en wensen
we elkaar geen gelukkig nieuwjaar.
· Het sturen van een bevestiging (duimpje, smiley etc.) is niet nodig, alleen als er een reactie wordt
gevraagd
AANVRAGEN BUITENGEWOON VERLOF
Regelmatig krijgen we aanvragen voor buitengewoon verlof. Wij zijn gehouden aan wettelijke
afspraken om dit verlof toe te kennen. Hieronder ziet u een opsomming van situaties waarin u verlof
mag aanvragen.
Vakantie buiten de schoolvakanties om
Dit kan uitsluitend vanwege het specifieke beroep van één van de ouders en maximaal één keer per
jaar voor maximaal tien schooldagen. Dit verlof mag nooit vallen in de eerste twee weken van het
nieuwe schooljaar. Een werkgeversverklaring is voorwaarde.
verlof vanwege gewichtige omstandigheden
Verlof kan voor de volgende gewichtige omstandigheden toegekend worden.
- Verhuizing: maximaal één dag;
- Huwelijk van bloed- en aanverwanten tot en met de derde graad*: (Soort bewijs:
trouwkaart,); . binnen de woonplaats: maximaal één dag; . buiten de woonplaats: maximaal
twee dagen; . buiten Nederland, maximaal 5 dagen (ouders moeten aantonen dat deze
dagen ook nodig zijn voor reis en verblijf); . buiten Europa, maximaal 10 dagen (ouders
moeten aantonen dat deze dagen ook nodig zijn voor reis en verblijf)
- 12,5-, 25-, 40-, 50-, of 60-, jarig huwelijksjubileum van ouders of grootouders: maximaal één
dag;
- 25-, 40-, of 50 jarig ambtsjubileum van ouders of grootouders: maximaal één dag.
- Ernstige levensbedreigende ziekte zonder uitzicht op herstel van bloed- en aanverwanten tot
en met de derde graad*: maximaal 10 dagen. (Soort bewijs: doktersverklaring waar ernstige
ziekte uit blijkt);
- Overlijden van bloed- en aanverwant: . 1ste graad* maximaal 5 dagen; . 2de graad*:
maximaal twee dagen; . 3de en 4de graad* 1 dag; . buiten Nederland maximaal 5 dagen
(ouders moeten aantonen dat deze dagen ook nodig zijn voor reis en verblijf); . buiten
Europa maximaal 10 dagen (ouders moeten aantonen dat deze dagen ook nodig zijn voor reis
en verblijf);
- Voor het voldoen aan wettelijke verplichtingen, voor zover dit niet buiten de lesuren kan
geschieden: maximaal 10 dagen;
Plichten voortvloeiend uit godsdienst of levensovertuiging
Voor, niet christelijke, religieuze feestdagen wordt buitengewoon verlof verleent. Maximaal 1 dag
verlof per feest, onegeacht de duur van het feest.
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OPROEP VANUIT DE OUDERRAAD!!!
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