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Kalender aanvullingen
Alle vakanties, vrije dagen, studiedagen, speciale activiteiten staan op
de kalender van de website.
Deze kunt u afdrukken op de
volgende manier:
U gaat naar de kalender op de
website, vervolgens ziet u onder aan
bij iedere maand, pdf maand/ jaar.
Klikt u dit aan, dan kunt u de
kalender of betreffende maand
afdrukken.
.

Huiswerk
Groep 5: Tafels van 1,2,3,4,5,6 en 7!
Groep 6: Alle tafels oefenen!
Maandag 1 oktober gaat juf jullie
overhoren.
Groep 7: Geen
Groep 8: Geen

Estafette lezen
Elke maandag moeten de kinderen uit
groep 4 t/m 8 het gele Estafettemapje meenemen naar school.
Niet vergeten!

Vragenformulier groep 7
Een aantal ouders heeft het digitale
vragenformulier van de schoolarts
nog niet ingevuld, wilt u dit a.u.b.
voor dinsdag 25 september doen.

Studiedag Arcade 13 september
De studiedag voor alle medewerkers
van onderwijsstichting was een groot
succes! In het ochtenddeel zijn we
flink ‘wakker’ geschud door een
drietal inspirerende sprekers. Waar
gaan we met ons onderwijs naar toe
en hoe stomen we de kinderen klaar
voor de toekomst?
In het middendeel gingen we
letterlijk de straat op om te vragen
wat mensen van het huidige
onderwijs vinden en hoe ze denken
over de vernieuwingen die moeten
plaatsvinden in de komende jaren.
Zie voor meer informatie:
https://m.coevordenhuisaanhuis.nl/
nieuws/regio/551712/congres-luidtnieuw-schooljaar-arcade-in.html

Blink
Blink is onze nieuwe geïntegreerde
methode voor aardrijkskunde,
geschiedenis, natuur en techniek.
Op de informatieavonden is deze
methode voorbij gekomen.
De kinderen van groep 5 en 6 zijn
met thema 1: Aardse extremen
begonnen. De introductie les en les 1
zijn afgerond. In les 1 hebben de
kinderen geleerd hoe wolken en
regen ontstaan, dit hebben ze in een
proefje nagemaakt. Les 2 gaat over
waanzinnige wind.

Verlofaanvraag

Start gesprekken

Voor het aanvragen van verlof moet
voortaan een formulier worden
ingevuld. Dit formulier is bij de
leerkrachten op te halen en moet
worden ingeleverd bij juf Astrid.
In de bijlage van dit infobulletin
vindt u de richtlijnen waaraan een
verlofaanvraag moet voldoen.
Aanvragen moeten – behalve als het
gaat om plotselinge omstandigheden
– minimaal een maand van tevoren
worden aangevraagd.

Deze houden we op dinsdag 2
oktober vanaf 19:00 uur.
De gesprekken zijn voor de ouders
van groep 1, 3, 5 en 7 en natuurlijk
voor nieuwe ouders.
Vandaag krijgt uw kind het formulier
mee. Deze kunt u thuis invullen en in
de enveloppe weer bij de leerkracht
inleveren.
De gesprekken zijn facultatief. Als
u een gesprek wenst, kunt u dit bij
de leerkracht aangeven. Dan
plannen wij een gesprek met de
betreffende ouders.

Rooster “Oud papier”
2018-2019
Het rooster voor het ophalen van oud
papier staat op onze website.

Kinderboekenweek
De Kinderboekenweek is dit jaar
van 3 t/m 14 oktober. Het thema
is Vriendschap en het motto is Kom

erbij!

Kunstmenu, groep 1 en 2
Groep 1 en 2 gaan woensdag 10
oktober as. naar de voorstelling
“Wolk in de klas” van Theatergroep
“Het Houten Huis”. De voorstelling is
in de Fontein in Sleen, we hebben nog
2 auto’s voor vervoer nodig.

Kinderpostzegels
De kinderpostzegelactie start
woensdag 26 september.
De kinderen van groep 7 en 8 doen
mee. Het thema van 2018 is
“een goed thuis voor alle kinderen”

Hoofdluis
In groep 5/6 is door één van de
ouders hoofdluis geconstateerd. Wij
vinden het van belang u hiervan op de
hoogte te stellen. Om uitbreiding van
hoofdluis te voorkomen, hebben wij
uw medewerking nodig. Wij vragen u
om bij uw kind(eren), maar ook uzelf
en andere huisgenoten de haren te
(laten) controleren op hoofdluis. Bij
aanwezigheid van luizen en/of neten
(eitjes) verzoeken wij u dit zo
spoedig mogelijk te melden aan de
school.
• Wanneer in uw gezin hoofdluis
voorkomt, moet u iedereen die

hoofdluis heeft tegelijkertijd
behandelen. Laat er dus geen tijd
tussen zitten.
• Dagelijks met een speciale stalen
netenkam het natte haar (met
gewone crèmespoeling erin) intensief
kammen gedurende twee weken, is
even effectief als behandeling met
een hoofdluismiddel. Of u kunt naast
het kammen middelen met dimeticon
(voorkeur), malathion, of permetrine
gebruiken die verkrijgbaar zijn bij
de drogist of apotheek.
• Het is onnodig en onverstandig om
het haar met een bestrijdingsmiddel
te behandelen als u geen hoofdluizen
of verse neten heeft gevonden.
• Blijf regelmatig controleren op
hoofdluis.

Creatief
Vrijdag 21 september (13:00 tot
14:15) gaan we weer van start met de
creatieve lessen (3 t/m 8). We
hebben hiervoor nog ouders nodig om
de kinderen te begeleiden. U mag ook
aangeven dat u bijvoorbeeld 1 of 2
keer in de maand wil helpen. Graag
aanmelden bij juf Maaike
(meulink@obsdevlinderhof.nl).

Dierendag 4 oktober
Alle kinderen mogen op donderdag
4 oktober, net als vorige jaren, hun
huisdier laten zien op het schoolplein
tot 8:45 uur.

De huisdieren worden om 8:45 uur
weer meegenomen door de ouders.
Er mag een knuffel mee de klas in.

Volgend informatiebulletin
vrijdag 5 oktober

Verlof
Er kunnen bijzondere omstandigheden zijn waarvoor extra verlof kan worden verleend. Dit extra verlof bestaat
uit twee categorieën:
1. Tien schooldagen per jaar of minder: hierover beslist de schooldirecteur.
2. Meer dan tien schooldagen: hierover beslist de leerplichtambtenaar.

Vakantieverlof onder schooltijd vanwege het beroep van (een van) de ouders
Ouders doen regelmatig een beroep op deze omstandigheid. Er bestaan echter veel misverstanden over. De
regels hiervoor zijn als volgt:








Het gezin kan in geen enkele schoolvakantie gedurende het schooljaar op vakantie door het specifieke
beroep van (een van) de ouders.
Het gaat dan om seizoengebonden beroepen in bijvoorbeeld de agrarische sector en de horeca.
Roostertechnische problemen van de werkgever zijn geen reden om het verlof te verlenen.
Toestemming voor het verlof moet minstens een maand van tevoren zijn aangevraagd bij de
schooldirecteur (met het formulier ‘verzoek om vrijstelling schoolbezoek’).
Als er sprake is van een werkgever, moet bij de aanvraag een door de werkgever ingevulde verklaring
overlegd worden.
Het verlof wordt niet vaker dan één keer per schooljaar verleend en mag niet langer duren dan tien
aaneengesloten schooldagen.
Het verlof mag nooit plaatsvinden in de eerste twee lesweken van het schooljaar.

Verlof van minder dan 10 dagen
Andere omstandigheden waarvoor een verlof van minder dan tien dagen kan worden verleend, zijn:


Het voldoen aan een wettelijke verplichting, als dit absoluut niet buiten de lesuren kan.



Verhuizen, hooguit 1 dag.



Het huwelijk van bloed- of aanverwanten 2e t/m 3e graad, afhankelijk van de plaats waar het huwelijk
wordt gesloten,1 of maximaal 2 dagen.



Ernstige ziekte van ouders of bloed- of aanverwanten t/m 3e graad, duur in overleg met de directeur.



Bevalling van moeder/verzorgster/voogdes, duur in overleg met de directeur.



Overlijden van bloed- of aanverwanten (in overleg met de directeur):
O in de eerste graad maximaal 4 dagen;
O in de tweede graad ten hoogste 2 dagen;
O in de derde of vierde graad ten hoogste 1 dag.




Een ambtsjubileum (25, 40 of 50 jaar) en huwelijksjubileum van ouders of grootouders (121⁄2 , 25,
40, 50 en 60 jaar): 1 dag.
Andere, naar het oordeel van de directeur, belangrijke redenen (het mag niet gaan om
vakantieverlof).

Aanvragen voor bovenstaand verlof moeten – behalve als het gaat om plotselinge omstandigheden – minimaal
een maand van tevoren aan de directeur worden voorgelegd door middel van het formulier ´verzoek om
vrijstelling schoolbezoek´.
Verlof van meer dan tien dagen
De leerplichtambtenaar beslist over verzoeken voor verlof van meer dan tien dagen. Het gaat dan bijna altijd
om situaties waarin sprake is van een medische of sociale indicatie. Deze verzoeken worden door de
schooldirectie voorgelegd aan de leerplichtambtenaar.
Afwijzing
Een verzoek om verlof wordt door school zeker afgewezen als het gaat om:


familiebezoek in het buitenland;



vakantie in een goedkope periode of in verband met een speciale aanbieding;



vakantie in verband met een gewonnen prijs;



vakantie bij gebrek aan andere boekingsmogelijkheden;



uitnodiging van familie om buiten de eigen schoolvakantie op vakantie te gaan;



eerder vertrekken of later terugkeren in verband met (verkeers)drukte;



verlof voor een kind omdat andere kinderen in het gezin al vrij zijn;



deelname aan sportieve of culturele activiteiten buiten schoolverband.

Als leerlingen - ondanks een afwijzing door school - toch verzuimen, meldt de school dit aan de
leerplichtambtenaar. Deze maakt een ‘proces verbaal luxeverzuim’ op, wat leidt tot het opleggen van een boete
aan de ouders.

