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SCHOOLJAAR 2021-2022 NR. 30, 9-05-22   

 
Nieuwsbrief IKC Samen Wijs 

        Kalender 
       
      Maandag 25-4 t/m vrijdag 6-05: Meivakantie 
      Woensdag 11 mei Luizencontrole 
      Donderdag 12 mei OR vergadering 
      
 
 
       
 
 
 
 
 

 
Nieuws vanuit de kinderraad 
Alle flessen zijn afgelopen woensdag ingeleverd. Groep 8 is onder begeleiding van juf Myrthe en juf Joke met alle flessen 
naar de supermarkt gegaan om ze in te leveren. Toen omstanders begrepen dat de opbrengst voor de vluchtelingen vanuit 
de oorlog in Oekraïne is, leverden zij spontaan ook hun bonnetje in! 
De kinderraad had als doel €150,-. We hebben met Samen Wijs €264,35 opgehaald! Dank aan alle ouders en leerlingen voor 
dit fantastische resultaat! Het bedrag is inmiddels overgemaakt aan giro 555. 
 

  
 
 
Activiteiten  
We danken de ouders van de ouderraad en andere hulpouders voor de hulp tijdens de Koningsspelen en de sponsorloop. 
Het was een geslaagde zonnige dag. Mede dank aan de 20 leerlingen uit de sportklas van Mavo Vos! Zij hebben de spelletjes 
begeleid. De sportochtend van de groepen 3 tot en met 8 hebben zij zelfs helemaal voor ons georganiseerd, onder 
begeleiding van hun docent Ralph Groen! Deze samenwerking zetten we volgend jaar graag voort.  
 

 

 
Beste ouders/verzorgers, 
 
Bij het schrijven van deze nieuwsbrief is de meivakantie 
aangebroken. In deze nieuwsbrief is er onder andere nieuws 
over het opgehaalde bedrag vanuit de flessenactie, de data van 
de vakanties in het nieuwe schooljaar. Wij wensen u allen een 
hele fijne vakantie! 
 
Hartelijke groet, 

Team IKC Samen Wijs 
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Huisvesting 
 
Tijdelijke huisvesting 
Tot nu toe heeft Hiske de directiekamer met Manuela en Wendy gedeeld. Dit blijkt toch drukker te zijn, dan van tevoren 
ingeschat. Vandaar dat zij gaan opsplitsen. Na de vakantie zal de directiekamer van Hiske zich naast de huidige 
directiekamer bevinden. Zij zal deze kamer met Alice ( de interne begeleider) delen.  
 
Nieuwbouw 
 
 
Vakantierooster 2022-2023 
 
In het nieuwe schooljaar zijn dit de vakantiedata: 
Herfstvakantie: 24-10-22 tot en met 28-10-22 
Kerstvakantie: 26-12-2022 tot en met 6-01-2023 
Voorjaarsvakantie: 27-02-23 tot en met 3-03-23 
Goede vrijdag: 7-04-23 
Tweede Paasdag: 10-04-23 
Meivakantie: 24-04-23 tot en met 5-05-23 
Hemelvaart: 18-05 en 19-05-23 
Tweede Pinksterdag: 29-05-23 
Zomervakantie: 10-07-23 tot en met 18-08-23 
Eerste schooldag schooljaar 2023-2024: 21-08-2023 
 
De data van de studiedagen voor komend schooljaar zijn we nog aan het afstemmen. Zodra deze bekend zijn, zullen deze 
data in de nieuwsbrief verschijnen.  
Vrijdag 7 oktober 2023 staat al vast, dit is nl de Wijzerdag. Op deze dag is onderwijs en opvang gesloten! 
 
Verlof aanvragen 
 
Mocht u verlof aanvragen buiten de vakanties om, let dan op de spelregels die hiervoor gelden. Zie link voor informatie 
vanuit de overheid. 

 
Mag ik mijn kind meenemen op vakantie buiten de schoolvakantie? 

U mag uw kind niet meenemen op vakantie buiten de schoolvakanties. U kunt een boete krijgen als u dit wel doet. Als u in 
de schoolvakanties niet weg kunt door uw werk kunt u toestemming vragen om buiten de schoolvakanties op vakantie te 
gaan. 

Vrij buiten de schoolvakanties 

Soms kunt u door uw werk tijdens geen enkele schoolvakantie in het schooljaar met uw gezin op vakantie. Dit moet dan 
komen door de specifieke aard van uw beroep. Bijvoorbeeld omdat u: 

• seizoensgebonden werk heeft, bijvoorbeeld in de fruitteelt of horeca; 
• met piekdrukte te maken krijgt tijdens schoolvakanties; 
• als zelfstandige een groot deel van uw inkomen mist als u tijdens de schoolvakanties weg bent. 

In dat geval kunt toestemming vragen voor verlof buiten de schoolvakanties. Dit heet ‘beroep op vrijstelling’. 

Toestemming aanvragen bij directeur van de school 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/leerplicht/vraag-en-antwoord/leerplicht-schoolvakanties
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/leerplicht/vraag-en-antwoord/leerplicht-schoolvakanties
https://www.rijksoverheid.nl/wetten-en-regelingen/productbeschrijvingen/vrijstelling-leerplicht
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U vraagt toestemming bij de directeur van de school. Dit moet 8 weken of eerder voordat u op vakantie gaat. De directeur 
mag uw kind vrij geven voor maximaal 10 dagen. Dit mag 1 keer in een schooljaar. Langer op vakantie gaan buiten de 
schoolvakanties mag niet van de wet.  

De directeur beslist of uw kind buiten schoolvakanties op vakantie mag. Bent u het niet eens met de beslissing? Dan kunt u 
dit schriftelijk aan de directeur melden.   

Bewijzen dat u niet tijdens schoolvakantie op vakantie kunt 

Kunt u geen enkele schoolvakantie 2 weken achter elkaar op vakantie? En komt dit door uw werk? Dan moet u dit kunnen 
bewijzen: 

• Als ondernemer moet u kunnen aantonen  dat u een groot deel van uw inkomsten mist als u tijdens schoolvakanties 
op vakantie gaat. Dit heet ook wel een ‘onoverkomelijk bedrijfseconomisch risico’. 

• Als werknemer kunt u, als u seizoenswerk doet, bijvoorbeeld een verklaring van uw werkgever overleggen. 

Voorwaarden vakantie buiten de schoolvakanties 

Uw kind krijgt alleen vrij om op vakantie te gaan als: 

• dit niet in de eerste 2 weken na de zomervakantie is; 
• u door uw werk niet op vakantie kunt tijdens schoolvakanties;  
• u dit schooljaar nog niet buiten de schoolvakanties op vakantie bent geweest; 
• u niet 2 weken achter elkaar op vakantie kunt met uw gezin. In geen enkele schoolvakantie. 

Vrij voor bijzondere gebeurtenissen 

Uw kind kan ook vrij krijgen bij bijzondere gebeurtenissen. Bijvoorbeeld bij een begrafenis of huwelijk. Hiervoor moet u 
toestemming vragen. Dit doet u bij de directeur van de school. Bij bijzondere gebeurtenissen kunt u voor meer dan 10 
dagen vrij vragen. U moet toestemming vragen aan de leerplichtambtenaar van de gemeente. Hij controleert of kinderen 
naar school gaan.
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Oproep leden MR 
Maaike van Os is gestopt met de MR. We zijn op zoek naar een nieuw lid van de MR. Heeft u interesse? Dan kunt u zich 
opgeven via Gaby Vons of Chiel ten Kate: g.vons@wijzer.nu of m.tenkate@wijzer.nu . 
Bij meerdere gegadigden zullen er door de MR verkiezingen worden uitgeschreven. 
Gerben Smid, lid namens de ouders vanuit de Singel, heeft het voorzitterschap van Maaike overgenomen. 
 
Nieuws vanuit de groepen    

• Deze week hebben we bij de peuters gewerkt aan de Moederdag cadeaus.  Wat een gezellige drukte hebben wij 
gehad deze week. Vrijdag sprong er helemaal uit met de Koningsspelen.  
De peuters kwamen allemaal leuk aangekleed en samen met hen hebben wij op het grote plein meegedaan aan 
allerlei spelletjes.  
Nu kunnen de kinderen lekker twee weken rusten. Wij wensen iedereen een fijne vakantie. 
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