
Zoals bekend kampt de Kikkenduut met
ruimtegebrek. Drie groepen van onze school
hebben daarom hun locatie op Den Donk. 
Natuurlijk hebben we graag alle klassen bij elkaar
op 1 locatie. De gemeente kijkt samen met
Opmaat groep naar hoe we 4 extra lokalen op
onze hoofdlocatie kunnen verwezenlijken. Er
worden twee opties bekeken; 4 lokalen op het
gebouw of 4 lokalen aanbouwen aan het
hoofdgebouw.  
Als de plannen concreter zijn zullen we deze
natuurlijk met jullie delen. 

Beste ouders, verzorgers,

Op de jaarkalender staat dat er iedere twee weken een nieuwsbrief naar jullie wordt
verzonden. Omdat we inmiddels ook volop met Parro communiceren zullen we jullie
maandelijks via de oudernieuwsbrief inlichten over zaken die op school spelen. De
volgende nieuwsbrief zal begin februari verschijnen. Daarna zal de nieuwsbrief
steeds rond de 1e van de maand verstuurd worden.  

NIEUWSBRIEF OUDERKALENDER

Week 6 | 7 & 9 feb
Adviesgesprekken gr. 8 

Week 7 | 13 feb
Administratiedag
kinderen vrij
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Week 7 | 17 feb
12.30 uur Carnavalsviering 

Groep 1-2 om 12.30 uur
naar school
groep 3 hele dag school

AANBOUW OF OPBOUW KIKKENDUUT?

GEZOCHTGEZOCHT!!
Voor onze locatie op Den Donk zijn we op zoek naar drie tweedehandsfietsen
voor onze leerkrachten. Heb je thuis toevallig nog een (werkende) fiets staan
die je niet gebruikt en aan ons voor een klein prijsje wil verkopen dan zouden

wij hier heel blij mee zijn. 
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ADMINISTRATIEDAG

NIEUWSBRIEF

t

Zoals je in de jaarkalender kunt lezen vieren we op vrijdag 17 februari carnaval op
school. 

Leerlingen van de groepen 3 t/m 8 zijn de hele dag op school. Groep 3 is deze
middag  dus niet vrij!

De leerlingen van de groepen 1 en 2 mogen om  12.30 uur naar hun klas worden
gebracht. Zij zijn in de ochtend vrij. 

Er is door de evenementencommissie en de OR een heel leuk programma
gemaakt waarover je in de volgende nieuwsbrief meer kunt lezen. 

Op maandag 13 februari heeft het team van de Kikkenduut een 'administratiedag'.
Tijd om te werken aan verslagen, het lesprogramma, de doorgaande lijn etc. De

kinderen zijn die dag vrij. 

Instagram
De Kikkenduut heeft sinds vorige

week een eigen instagrampagina: 
 

Obs de Kikkenduut
 

Volg je ons al? 

De nieuwsbrief via Parro
 

Omdat we de nieuwsbrief via Parro per groep versturen krijg je voor ieder kind een
bericht. Hoewel we stimuleren dat iedereen de nieuwsbrief leest is het soms wat te

veel van het goede om hem drie of vier keer te krijgen.... 
We gaan kijken hoe we dit in de toekomst kunnen voorkomen
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voor kinderen van 5 jaar 
vrijstelling voor inschrijving op een school  
met goede reden niet naar school. Dat noemen we geoorloofd verzuim. Daar valt onder: 

ziekte 
schorsing 
activiteiten vanwege geloof 
huwelijk 
begrafenis 
gewichtige omstandigheden.  Die worden hieronder verder beschreven. 

Verhuizing (maximaal 1 schooldag)  
Huwelijk van bloed of aanverwanten tot en met de derde graad (In Nederland maximaal 1-2 schooldagen, in
buitenland maximaal 5 schooldagen). soort bewijs: trouwkaart (of kopie trouwakte)  
Ernstige levensbedreigende ziekte zonder uitzicht op herstel van bloed-of aanverwant tot en met de derde graad
(geen maximale termijn). soort bewijs: doktersverklaring waar ernstige ziekte uit blijkt.  
Overlijden van bloed-of aanverwant (in de eerste graad maximaal 5 schooldagen, in de tweede graad maximaal 5
schooldagen, in de derde en de vierde graad maximaal 2 schooldagen. soort bewijs: rouwkaart  
12-, 25-, 40-,50-,60-jarig huwelijksjubileum (huwelijks) jubileum van ouders, verzorgers, grootouders (maximaal 1
schooldag). soort bewijs: trouwakte/ kaart.  

Wekelijks krijgen we op school verlofaanvragen binnen. Hoe het precies zit met de regels over het verlof
lees je hieronder. 

Ieder kind tussen 5 en 16 jaar moet naar school. Dit heet leerplicht. In een aantal gevallen hoeft je kind niet naar
school. Of minder uren naar school. Bijvoorbeeld omdat school erg vermoeiend is voor je kind. Of omdat je kind ziek is. 
 
Er zijn 3 soorten vrijstelling mogelijk. 

1.
2.
3.

a.
b.
c.
d.
e.
f.

Gewichtige omstandigheden  
Extra verlof kun je aanvragen en krijgen als er sprake is van ‘gewichtige omstandigheden’ (artikel 11 lid g
van de Leerplichtwet) Gewichtige omstandigheden zijn uitzonderlijke omstandigheden buiten de wil van ouder(s),
verzorger(s)s en/of leerling, waardoor de leerling de school niet kan bezoeken.  
Wanneer het om maximaal tien schooldagen gaat, beslist de school. Wanneer er verlof voor meer dan
tien schooldagen wordt aangevraagd, dan beslist de leerplichtambtenaar.  
 
Om een idee te geven van wat met die gewichtige omstandigheden wordt bedoeld, lees je hieronder een aantal
richtlijnen:  
 

 
Daarbij geldt het volgende:
Verlofaanvragen moet je schriftelijk en minstens 6 weken van tevoren bij de directeur /leerplichtambtenaar aanvragen.
Als je deze termijn niet aanhoudt moet je aangeven waarom.  
Er kunnen voorwaarden gesteld worden aan het toekennen van verlof (bijvoorbeeld achteraf tonen van bepaalde
documenten).  
· De toestemming of afwijzing moet schriftelijk worden vastgelegd.  
· U moet bij een aanvraag, voor zover in redelijke wijze mogelijk, bewijsmiddelen meesturen. Deze moeten vertaald zijn
door een beëdigd vertaler, behalve als deze in het Engels zijn opgesteld.  
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Dienstrooster van de werkgever van ouders/verzorgers.  
Familie-of vriendenbezoek in het buitenland of bezoek aan het land van herkomst.  
Goedkope tickets in het laagseizoen.  
Omdat de tickets al gekocht zijn of omdat er geen tickets meer zijn in de vakantieperiode.  
Verlof voor een kind, omdat andere kinderen uit het gezin al-of nog vrij zijn.  
Activiteiten van verenigingen, zoals een scouting-of een voetbalkamp.  
Eerder vertrek of latere terugkomst in verband met verkeersdrukte.  
Wereldreizen en sabbatical.  

Wanneer krijg je geen verlof?
In de volgende omstandigheden kan zeker géén verlof worden toegekend:  

 
Het kan voorkomen dat een jongere met bijzondere talenten op het gebied van kunst geregeld de lessen moet
verzuimen om iets met deze talenten te doen. De Leerplichtwet biedt hiervoor geen
vrijstellingsmogelijkheid. Binnen de reguliere onderwijswetgeving kan de school afspraken maken met ouders en/of
jongeren over vrijstelling van verplichte deelname aan bepaalde onderwijsactiviteiten (Wet op het primair
onderwijs, artikel 41 en Wet op het voortgezet onderwijs, artikel 11d). Dit zijn structurele afspraken die jaarlijks bij
het begin van het schooljaar worden gemaakt. Spontane en/of incidentele verzoeken om te mogen verzuimen
vallen hier niet onder. Het is belangrijk dat de jongere onderwijs volgt en voldoende diploma’s haalt, en dit belang
staat voorop. 

Wil je verlof aanvragen voor een van je kinderen dan kun je een formulier vinden op onze
website. 


