
 
 start - sept ’19  

~ Agenda ~  
Woensdag 11 september Juf Debby afwezig  
Maandag 16 september Informatie-avond 19.00-21.00 uur  
23 t/m 27 september Startgesprekken  
Woensdag 25 september Creacircuit  

Groep 6-7-8: Kinderpostzegels  
30 sept t/m 4 oktober Leesweek  
Maandag 30 september Leesmediacoach Adrie  
Woensdag 2 oktober Start Kinderboekenweek  
 
Jaarkalender  
U heeft in de vakantie de jaarkalender van schooljaar 2019-2020 ontvangen. Mogelijk heeft u hierin 
kunnen zien dat wij nog geen studiedagen gepland hebben. Wij hebben helaas op het moment van 
het verspreiden van de jaarkalender nog geen definitieve data kunnen vaststellen, doordat wij 
afhankelijk zijn van de planning van externe organisaties waar wij scholingen willen gaan volgen.  
Wij hopen u uiterlijk volgende week te kunnen informeren over 2 (heel misschien 3) studiedagen die 
gepland worden dit schooljaar.  
 
REMINDER!! 
Toestemmingsverklaring AVG en Persoonlijke gegevens leerlingen 
Op de eerste schooldag zijn aan alle leerlingen Toestemmingsformulieren AVG en Persoonlijke 
Gegevens brieven meegegeven. Helaas hebben wij nog niet alle formulieren terug ontvangen vandaag!  
Wij zouden deze formulieren zo spoedig mogelijk ingevuld terug willen ontvangen. Dit zodat wij de 
informatie/gegevens rondom AVG en contactgegevens en/of zorg voor het nieuwe schooljaar kunnen 
vaststellen.  
U heeft tot uiterlijk woensdag 11 september de tijd om de formulieren in te leveren! Heeft u de 
formulieren niet meer in uw bezit, maak dit kenbaar bij de leerkracht(en) of de locatieleider.  
 
~ Schoolnieuws ~  
BasisschoolApp De Hoge Hof  
Het nieuwe schooljaar is weer van start gegaan, ook dit schooljaar zullen wij u 
op de hoogte houden van ontwikkelingen op school via de nieuwsbrief maar 
daarnaast zullen wij ook gebruik maken van de nieuwe BasisschoolApp De 
Hoge Hof.  
In de laatste week van de vakantie en de eerste schooldagen heeft u hier 
informatie over ontvangen.  
De nieuwsbrieven zullen in de app te lezen zijn, zodat u niet altijd uw mail hoeft 
te openen om op zoek te gaan naar de laatste nieuwsbrief.  
Daarnaast hebben de leerkrachten de mogelijkheid om ook leuke berichten te 
plaatsen over activiteiten die in de groepen hebben plaatsgevonden. Deze 
berichten vindt u terug bij Klassenboek.  



 
Dit is een beveiligde omgeving waar ouders, alleen met een inlog, berichten kunnen lezen en op 
berichten reageren. U kunt aan de hand van het bsn-nummer geboortedatum en naam van uw 
kind(eren) toegang krijgen.  
Wij vragen u wel om van deze berichten zelf geen screenshots te maken en te verspreiden op social 
media, dit in verband met AVG.  
 
Informatieavond op maandag 16 september  
Op maandag 16 september van 19.00-21.00 uur vindt de algemene informatieavond plaats op de 
Hoge Hof. Op deze avond vertellen de leerkrachten algemene informatie over groepen, activiteiten die 
plaatsvinden en bent u in de gelegenheid tot het stellen van vragen.  
 
De avond wordt verdeeld in 3 stukken. De avond start met groepen informatie, gevolgd een algemeen 
stuk en verteld wordt over de plannen van komend schooljaar voor de Hoge Hof. Afsluitend is er nog 
een mogelijkheid om in een andere groep informatie te krijgen over het schooljaar.  
Informatie over de verdeling van de tijden per groep ontvangt u zo spoedig mogelijk.  
Wij hopen u die avond te mogen ontvangen op de Hoge Hof.  
 
Gezocht!! 

 
 
 



 
Verlofaanvragen  
Graag willen wij u informeren over verlofaanvragen, omdat wij merken dat er veel onduidelijkheid is 
over deze aanvragen. Daarnaast merken wij de laatste tijd dat er ook verlofaanvragen worden gedaan, 
waarvan achteraf blijkt dat deze verlof niet toegekend had mogen worden. Hierdoor kunnen zowel 
een school als gezinnen in problemen komen, omdat de Leerplichtwet wordt overtreden.  
 
U kunt als ouder bijzonder verlof aanvragen (toegestaan verzuim). Dit kan bijvoorbeeld voor een 
huwelijk of begrafenis, of vakantie buiten de reguliere vakanties wanneer u bijvoorbeeld in een 
agrarische sector of een bedrijf runt met topdrukte in de vakantieperiodes. U moet voor deze 
aanvragen aan een aantal voorwaarden voldoen. (zie onderstaande link)  
U kunt bijzonder verlof aanvragen bij de locatieleider of meerscholendirecteur van de school, U zult 
dan een formulier ontvangen waarop de reden van verlof en gegevens ingevuld moeten worden 
wanneer kind(eren) door bijzonder verlof afwezig zijn op school. Deze aanvraag verwerkt de 
locatieleider of meerscholendirecteur.  
Wanneer er twijfels zijn over een aanvraag van bijzonder verlof, kan een school contact opnemen met 
u of met de leerplichtambtenaar. Daarnaast kan een leerplichtambtenaar contact opnemen met u als 
ouders(s)/verzorger(s) voor informatie of onderzoek uitvoeren wanneer er twijfels zijn over de 
aanvraag of wanneer blijkt dat de reden van afwezigheid niet voldoen aan de voorwaarden.  
 
Op de website van de Rijksoverheid vindt u meer informatie over bijzonder verlof en over de 
voorwaarden die zijn gesteld voor het verkrijgen van bijzonder verlof.  
 
~ Overig nieuws ~ 
 

Avezaathse Toverbal 
Ook dit najaar heeft de Avezaathse Toverbal weer 

verschillende activiteiten gepland. Hieronder vindt u een 

overzicht van de activiteiten. Meer informatie kunt u vinden 

op de facebookpagina van de Avezaathse Toverbal: 

https://www.facebook.com/avezaathsetoverbal/  

 
 

Datum Wat Plaats Tijdstip Door:  

28 sept 
Tollende Toverbal 
springfestijn 

Eetcafe de 
Tol 12.00-18.00 u  Toverbal en Eetcafé De Tol  

2 okt Knutselmiddag Toverboom middag Toverbal en Oranjevereniging 
 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/leerplicht/vraag-en-antwoord/mag-ik-mijn-kind-buiten-de-schoolvakanties-mee-op-vakantie-nemen
https://www.facebook.com/avezaathsetoverbal/


 

    



 

  


