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Agenda 

Dinsdag 12 februari  groepen 6: Hoefijzertrefbaltoernooi 

 

Van harte!! 

Geboren op 6 februari: Anna Oerlemans! We wensen juf Kirsten, haar man Bas en grote broers Joris en Chiel van harte geluk 

met de komst van hun mooie dochter en zusje! 

 

Kwink van de Week 11tot en met 15 februari: les 11 ‘Jezelf leren kennen 

 

Onderbouw:    Middenbouw:   Bovenbouw: 

     
Oudergesprekken  

Volgende week worden de oudergesprekken gehouden, in de meeste groepen op maandag 11 februari en/of dinsdag 12 februari. 

Wilt u de hoofdingang op het bovenbouwplein gebruiken om naar binnen te gaan. De andere deuren zijn gesloten.  

 

Vervanging deze week 

Dit is een update van het bericht van vorige week waarin we meldden dat we geen gehoor zouden geven aan de oproep van AVS 

en CNV Schoolleiders om in de week van 4 tot en met 8 februari geen vervanging te zoeken. Als we dat wel hadden gedaan, was 

dat in ieder geval voor de ouders van groep 3a en 1/2e een probleem geweest. Gelukkig hebben we, wel met het nodige gepuzzel, 

de vervanging weer voor deze vier dagen kunnen regelen. 

 

Er is onlangs een site opgezet om het lerarentekort zichtbaar te maken aan minister Slob en aan de samenleving: 

lerarentekortisnu.nl  

Omdat we dat heel belangrijk vinden, registreren we daar vanaf januari (tot nu toe anoniem, dwz de gegevens van onze school 

worden meegenomen in de totalen maar de details zijn alleen zichtbaar voor ons bestuur) alle vervangingen en hoe het is 

opgelost. 
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Gevonden voorwerpen 

Er zijn momenteel weer veel gevonden voorwerpen. Als u iets mist, kijkt u dan bijvoorbeeld bij de oudergesprekken even of er 

iets van u bij ligt. Aan het eind van de week gaat alles wat er nog is overgebleven naar een goed doel. 

 
Extra vrije dagen / verlof 

Regelmatig krijgen we een verzoek om extra verlof. Voor het aanvragen van een verlof dient u een formulier aan te vragen bij 

de directie. Schooldirecteuren die extra verlof willen verlenen moeten zich strikt houden aan de regels. Deze informatie kunt u 

ook zelf nalezen op www.leerplicht.net.  

Een extra vrije dag voor de voorjaarsvakantie om de files te vermijden is geen reden voor het verlenen van verlof. 

Ziekmeldingen op die dag kunnen worden gecontroleerd.  

Als er sprake is van (een vermoeden van) ongeoorloofd verzuim is de school verplicht de leerplichtambtenaar in te lichten.   


