
  30-01-2017 

 Zo kleurrijk als kinderen zijn 

Groep 12a vervanging 
Juf Geertje blijft helaas nog een tijdje ziek. Ze zal wel af en toe op 
school te zien zijn, maar nog niet voor de klas.  
Dat invallers krijgen moeilijk gaat, hebben we helaas dit jaar al 
moeten merken. Zowel een klas naar huis sturen, als wisselende 
gezichten voor de groep. Wij beseffen dat dit niet wenselijk is. 
Daarom hadden we juf Margreet bereid gevonden om juf Geertje 
langdurig te vervangen. Dan was er continuïteit voor de kinderen. 
Helaas is zij vorige week gevallen over een stoeltje. In eerste 
instantie leek het mee te vallen met alleen een pijnlijke elleboog. 
Margreet heeft ’s avonds toch een röntgenfoto laten maken en 
daarop bleek dat er toch meer aan de hand was waardoor ze nu 
niet meer kan werken. Dat betekent dus dat wij weer op zoek gaan 
naar een nieuwe invaller. Wij doen uiteraard ons uiterste best om 
ook voor deze keer een invaller te zoeken die langdurig kan 
invallen. Wij houden u op de hoogte.  
 
 
Leerplicht 
Vorige week vrijdag heb ik dhr Roel Tammenga uitgenodigd op 
school, om kennis te maken en de leerplicht te bespreken. Roel 
Tammenga is de leerplichtambtenaar van de gemeente 
Vlagtwedde.  
 
Er zijn een aantal omstandigheden die in aanmerking komen voor 
extra verlof. Die staan hieronder in de opsomming beschreven en 
vormen geen reden voor discussies.   
Ik heb met name het vakantieverlof buiten de schoolvakanties aan 
dhr. Tammenga voorgelegd, omdat we een groeiende aantal 
aanvragen voor vakantieverlof (voor een week, een dag of halve 
dag) buiten de schoolvakanties zien. U dient een aanvraag altijd 
schriftelijk 6 weken voor de datum te doen bij de directeur. Hij 
heeft hiervoor een speciaal aanvraagformulier. Vanaf heden stuur 
ik de aanvraag ook naar dhr Tammenga, zodat er geen verwarring 
kan ontstaan over het besluit dat wordt genomen. LET OP: Het 
gaat hier niet om onderstaande verlofdagen, maar de verlof die 
daarnaast soms verleend wordt voor bijzondere omstandigheden.  
Omstandigheden die in aanmerking komen voor extra verlof:  
- Verhuizing: maximaal 1 dag;  

- Huwelijk van bloed- of aanverwanten tot en met de derde 

graad binnen de woonplaats: maximaal 1 dag, buiten de 

woonplaats: maximaal 2 dagen en in het buitenland maximaal 5 

dagen.;  

- 12,5 -, 25- ,40- , 50- of 60-jarig huwelijksjubileum van ouders 

of grootouders: maximaal 1 dag;  

- 25-, 40-, of 50-jarig ambtsjubileum van ouders of 

grootouders: maximaal 1 dag;  
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Carnaval 
Binnenkort ontvangt u 

van ons het programma 

voor carnaval. De 

kinderen van groep 1 

t/4 zijn vrijdag 17 

februari gewoon om 

12.00 uur vrij. Voor de 

kinderen van groep 5 

t/m is er een 

continurooster en zij 

zijn om 14.00 uur vrij!  

 
 
 
Studiedag 

Woensdag 1 februari 

zijn alle leerlingen vrij 

i.v.m. een studiedag. 
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- Ernstige ziekte van bloed- en aanverwanten tot en met de 3e 

graad: periode in overleg met de directeur;  

- Overlijden van bloed- en aanverwanten in de eerste graad: 

maximaal 5 dagen;  

- Overlijden van bloed- en aanverwanten in de tweede graad: 

maximaal 2 dagen;  

- Overlijden van bloed- en aanverwanten in de derde en 

vierde graad: maximaal 1 dag;  

- Naar het oordeel van de directeur belangrijke redenen 

anders dan vakantieverlof en deelname aan sportieve of culturele 

evenementen buiten schoolverband.  

- Bij een aanvraag voor meer dan 10 dagen beslist de 

leerplichtambtenaar. Dit is alleen mogelijk bij omstandigheden 

waarbij sprake is van een medische of sociale indicatie. Voor meer 

informatie kunt u contact opnemen met dhr Roel Tammenga 

leerplichtambtenaar van de gemeente Vlagtwedde. 

Mocht u naar aanleiding van bovenstaande vragen hebben, dan 
kun je contact met de directeur opnemen. 
 
Peter Muter 
Directeur 
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Vanuit de kerk: 

 

Gezinsviering  
Op zondag 5 februari is 
er om 11.00 uur weer 
een gezinsviering in de 
RK Willibrorduskerk. 
Samen met pastoor 
Deuling en het 
kinderkoor gaan we 
weer gezellig zingen en 
luisteren naar mooie 
verhalen! Komen jullie 
ook? 
 
1e Communie 
Ouders van kinderen 
uit groep 4 en 5 die in 
juni de 1e Communie 
gaan doen, worden 
binnenkort uitgenodigd 
voor een informatieve 
bijeenkomst. De 
voorbereidingsbijeenko
msten voor de kinderen 
starten eind maart.  

 


