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Nieuwsbrief 
Nieuws uit de school 

Verzuimregistratie: 

Na de informatieve koffieochtend willen wij u nogmaals 

herinneren aan het feit dat er per 1 april nieuwe regels gelden en 

dat wij ons na de zomervakantie moeten gaan houden aan deze 

regels. Dit betekent dat wij verplicht zijn om in sommige gevallen 

het verzuim te melden bij leerplicht of jeugdarts. 

Indien wij ons hier niet aan houden krijgen wij als school een 

boete.  

Concreet betekent dit voor u dat wij het volgende moeten 

melden bij leerplicht/jeugdarts: 

 Meer dan 16 uur afwezigheid binnen 4 weken (hierbij telt ook 

het regelmatig te laat komen mee). 

 Drie keer ziek in drie maanden of meer dan 10 dagen. 

 Het weet hebben van/vermoeden van luxe verzuim (vakantie 

buiten schoolvakanties om of afwezigheid rondom de 

vakanties). 

U kunt verlof aanvragen d.m.v. een verlofbrief die verkrijgbaar is 

bij de leerkracht of de directie. In de brief staat waarvoor u verlof 

kunt vragen en hoeveel dagen u kunt aanvragen. Extra verlof 

aanvragen voor een langere periode of een vakantieaanvraag 

buiten de reguliere vakantie gaat altijd in overleg met leerplicht.  
 

Schoolfeest 

Donderdag 13 juli hebben we het schoolfeest. De kinderen zijn 

om 12.00 uur vrij. Om 16.00 uur begint het schoolfeest. Op het 

schoolplein zijn er verschillende spelletjes die de kinderen kunnen 

spelen. Ook kun je er eten en drinken. Om 18.00 uur begint de 

talentenshow: Sint Frans got talent! Het schoolfeest zal tegen 

20.00 uur afgelopen zijn. KOM ALLEMAAL! 

 

Wildlands 

Vrijdag 14 juli gaan we met de hele school naar Wildlands. We 

verzamelen op het plein voor Wildlands om 9.45 uur.  

Om 14.00 uur kunt u de kinderen weer ophalen. De kinderen 

moeten zelf eten en drinken meenemen voor de hele dag! 

De kinderen van groep 1 t/m 4 lopen onder begeleiding door het 

park. Ouders die mee willen kunnen zich opgeven bij de 

leerkracht. 

 

Schoonmaakavond 

Op dinsdag 18 juli houden we de schoonmaakavond. We 

beginnen om half 7. We willen graag de hele school 

schoonmaken. Het zou fijn zijn als we met veel mensen zijn! 

Opgeven kan bij de leerkracht. 
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Groep 1& Groep 2 

Nog twee weken en dan hebben we zomervakantie! Komende 

week staan er de volgende activiteiten gepland:  
 

Schoolfeest: Op donderdag 13 juli is het schoolfeest. De kinderen 

zijn dan om 12.00 uur vrij! Vanaf 16.00 uur zijn de kinderen van 

harte welkom!  
 

Wildlands: Op vrijdag 14 juli gaan we met de hele school naar 

Wildlands. We verzamelen ons om 09.45 uur op het 

Raadhuisplein. Om 14.00 uur kunt u uw kind(eren) weer ophalen.  
 

Naast deze leuke activiteiten ronden we in de klas het thema 

zomer af. En zijn we druk bezig met het opruimen van de klas! 

Zijn er ouders/verzorgers die aankomende week een bak met 

speelgoed mee willen nemen om schoon te maken? Deze 

bakken staan in de gang op een tafel. Wanneer het speelgoed 

schoon is mag het weer mee naar school. Het zou fijn zijn als dit 

voor de vakantie allemaal schoon is. Denkt u ook aan de 

schoonmaakavond op dinsdag 18 juli om 18.30 uur?  

We kunnen nog wel wat hulp gebruiken!  
 

Groep 3 & 4  

Woensdagmiddag wil ik graag met de kinderen naar het bos 

toe i.p.v. gym.  
 

Donderdag hebben wij schoolfeest! De kinderen zijn dan om 

12.00 uur vrij en zijn om 16.00 uur weer welkom!  
 

Vrijdag gaan wij naar Wildlands. De kinderen moeten daar 

gebracht en gehaald worden. We gaan er een gezellige dag 

van maken!  
 

Schoonmaakavond: Denken jullie aan de schoonmaakavond? 
   

Groep 4: Deze week hebben wij de laatste toetsen van taal en 

spelling.  
 

Groep 3: Deze week hebben wij de laatste toetsen van veilig 

leren lezen.  

Groep 5 

Rekenen: Deze week werken we aan onze eigen leerdoelen.  
 

Taal en spelling: We ronden deze week hoofdstuk 10 af. Dat 

betekent dat we deze week nog het controledictee en het 

parkeerweekdictee hebben. Ook hebben we de taaltoets. 
 

Donderdag zijn de kinderen om 12.00 uur vrij i.v.m. het 

schoolfeest. Het schoolfeest begint om 16.00 uur!! 
 

Vrijdag gaan we naar Wildlands. De kinderen van groep 5 lopen 

samen met de leerkracht(en) door het park.  
 

 

JARIG DEZE WEEK: 

10-7-2017 

Dilayla Dülger 

 

 

Van harte 

gefeliciteerd! 
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Groep 6 

Rekenen: We werken deze week aan het delen met grote 

getallen. Ook werken we aan ons eigen werkpakket. 

Taal/Spelling: Deze week maken we het parkeerweekdictee. 

Dinsdag viert juf Ellen haar verjaardag in de klas. 

Donderdag zijn de kinderen om 12.00 uur vrij i.v.m. het schoolfeest. 

Vanaf 16.00 uur zijn ze weer van harte welkom om er een gezellig 

feest van te maken! 

Vrijdag gaan we naar Wildlands. We verzamelen ons om 09.45 uur 

op het plein voor Wildlands. Om 14.00 uur kunt u uw kind(eren) 

weer ophalen. De kinderen moeten zelf eten en drinken 

meenemen voor de hele dag! 

 

Groep 7 

Rekenen: We werken door in het werkpakket. Iedereen kiest zijn 

eigen doelen om aan te werken. 

Taal: Afgelopen week hebben we de laatste taaltoets gemaakt. 

Deze week gaan we herhalen. 

Spelling: Het laatste hoofdstuk is afgesloten. Deze week rest alleen 

nog het parkeerweekdictee. 

Gym: Deze week gaan we niet meer naar de gymzaal. 

 

Schoolfeest: Donderdag hebben we het schoolfeest. De kinderen 

zijn om 12:00 uur vrij. Om 16:00 beginnen we met het schoolfeest.  

Wildlands: Vrijdag gaan we naar Wildlands. Zie het algemene 

gedeelte. 

 

Schoolregels 

 

 

 

 

 

 

 

 


