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Kalender oktober
12-10 afsluiting Kinderboekenw.
17-10 juffenfeest gr. 1/2
18-10 gr.6 test cool 2 be fit
19-10 fietsenkeuring gr. 5 t/m 8
22 t/m 26-10 herfstvakantie
30-10 vergadering MR

Gymschoenen
Hoewel er ook wel eens een
andere boodschap is
afgegeven, beveelt onze gymjuf
Esther dringend aan om de
kinderen in de gymzaal
gymschoenen te laten dragen.
“Schoeisel draagt bij aan
veiligheid en hygiëne, maar
biedt ook demping en steun.”
Er hoeven niet beslist dure
sportschoenen te worden
aangeschaft; zgn. gymslofjes
met rubberen zolen zijn ook een
goed alternatief.

Uitnodiging 12 okt.
Op vrijdagmiddag willen de
kinderen graag laten zien wat ze
in de Kinderboekenweek
gedaan hebben. U bent a.s.
vrijdag van harte welkom om
tussen 13 uur en 14 uur even te
komen kijken.

Nieuwe afspraak 'gouden weken'
In de afgelopen week is er in het kader van de Kinderboekenweek
gewerkt rondom het thema vriendschap. We hebben de afspraak
van de week hierop afgestemd. Er is aandacht besteed aan het
begrip vriendschap, maar ook bijbehorende thema’s als ruzie,
buiten sluiten en emoties.
Ook is er opnieuw extra input gegeven aan het netjes houden van
het toilet. “Laat het toilet schoon achter en was je handen na
gebruik.” Op dit moment doen de kinderen dit heel netjes en zijn
er minder klachten over de toiletten.

Muziekimpuls; kwaliteit in de muziekles!
Vanuit een toegekende subsidie mogen we dit jaar starten met
een muziekproject. In een periode van drie jaren leren de
leerkrachten (die bij de eerste bijeenkomst al veel talent in huis
bleken te hebben!) om zelf goede muzieklessen te geven. Onder
leiding van een vakleerkracht (Niels Verhart) worden er wekelijks
lessen gegeven waarbij de vakleerkracht voordoet en coacht, en
wordt er bekeken welke muziekmethode voor de Weiert geschikt
is. Morgen (donderdag 11 oktober) start meester Niels met het
geven van muzieklessen in alle groepen!

Voorstelling voor groep 3/4 op de Weiert
Op vrijdag 19 oktober wordt er op de Weiert een voorstelling
gehouden voor de groepen 3 en 4. Voor de belangstellenden hier
in het kort de inhoud:
Meneertje heeft een oogje op Buurvrouw. Hij zoekt al jaren naar
de juiste manier om het haar te zeggen. Tot ze op een ochtend
aanbelt. Ze vraagt of Meneertje op haar Vis wil passen.
Zenuwachtig pakt hij de kom aan... Maar wanneer Buurvrouw weg
is, zwemt Vis geen millimeter meer. Hij eet niets en zijn gouden
sluierstaart is dof. Zelfs een gloednieuw kasteel laat hem koud. Zou
Vis ziek zijn? Er zit nog maar 1 ding op.. Meneertje moet het aan
Vis zelf vragen. Hij neemt een aanloop en...duikt in de kom!
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In de magische fabel Wat is er mis met mijn Vis? komt een mens in de wereld van een vis. Om elkaar te
kunnen begrijpen zoeken ze samen naar een woordenloze taal. Spelenderwijs ontstaat er een
bijzondere vriendschap. Zal het Meneertje lukken om er achter te komen wat er mis is met Vis? En kan
Vis hem helpen zijn gevoel voor Buurvouw te uiten?

Verlof aanvragen? Voorkom teleurstelling!
We merken dat steeds meer ouders niet goed op de hoogte lijken te zijn van de leerplichtwet. Dat levert
soms teleurstelling op. Daarom vraag ik u met klem om onderstaande informatie goed te lezen indien u
niet goed op de hoogte was:
De echte leerplicht begint op de eerste dag van de maand, die volgt op de maand dat een kind vijf jaar
is geworden.
De leerplichtwet kent geen snipperdagen (bijvoorbeeld om een dag eerder op vakantie te gaan), maar
in bijzondere omstandigheden kunt u wel extra verlof aanvragen. Extra verlof is mogelijk als de
volgende omstandigheden zich voordoen:
1. Huwelijk van bloed- of aanverwanten tot en met de 3de graad van het kind: maximaal 2 dagen
2. 12,5 of 25 jarig huwelijksjubileum van ouders: 1 dag
3. 25, 40 of 50 jarig huwelijksjubileum van ouders of grootouders: 1 dag
4. Ernstige ziekte van ouders, bloed- of aanverwanten tot en met de 3de graad van het kind: duur in
overleg met directeur
5. Overlijden van bloed- of aanverwanten tot en met de 4de graad van het kind: duur in overleg met
directeur.
6. Verhuizing van gezin: 1 dag
7. Sommige religieuze feesten: in overleg met directeur
Extra verlof kunt u aanvragen bij de school of de leerplichtambtenaar. Om tijd te creëren voor overleg of
eventuele bezwaarprocedure, dient uw verlofaanvraag minimaal 8 weken van tevoren bij de directeur
van de school binnen te zijn. Dit geldt niet in het geval er sprake is van bijzondere omstandigheden.
Vakantie onder schooltijd
De leerplicht stelt heel duidelijk dat vakantie onder schooltijd vrijwel onmogelijk is. Alleen als het gaat
om een gezinsvakantie, die het gezin niet in de schoolvakantie kan opnemen door de specifieke aard
van het beroep van ( een van ) de ouders, kan extra verlof worden verleend. Hierbij moet gedacht
worden aan seizoensgebonden werkzaamheden in de agrarische sector en de horeca. In dat geval mag
de schooldirecteur eenmaal per schooljaar het kind vrijgeven ( voor maximaal 10 schooldagen), zodat
het gezin toch op vakantie kan. Het gaat daarbij om de enige gezinsvakantie in dat schooljaar. De
verlofperiode mag overigens niet in de eerste twee weken van het schooljaar vallen. Op het
aanvraagformulier is een werkgeversverklaring opgenomen.
Meldplicht voor schooldirecteuren
Schooldirecteuren hebben op basis van de leerplichtwet de verplichting om ongeoorloofd
schoolverzuim te melden aan de leerplichtambtenaar van de gemeente waar de betreffende leerling
staat ingeschreven. Wanneer niet aan bovenstaande verplichting is voldaan, dan is er sprake van
vermoedelijk ongeoorloofd schoolverzuim. Dit kan een proces-verbaal tot gevolg hebben.
Wilt u meer informatie over de leerplichtwet, klik dan op deze link:
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/leerplicht
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