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Verjaardagen – gefeliciteerd!!!
Vr 10 januari

Caithlyn (5 jaar)
Robien (9 jaar)

Za 18 januari

Maud (7 jaar)

Di 21 januari

Giel (12 jaar)

Vr 24 januari

Jasmijn (12 jaar)

Ma 27 januari

Daniël (12 jaar)

Vr 31 januari

Eva (6 jaar)

Parro – communicatie vanuit school
Wij gaan voor de communicatie vanuit school de app Parro gebruiken! Binnenkort ontvang je een email zodat Parro gebruikt kan worden. Deze app geeft ons veel voordelen. Wij zullen vanuit school
alleen nog via deze app communiceren. Jullie krijgen via de mail een uitnodiging om de Parro app te
activeren en te downloaden. Indien dit niet lukt of er vragen zijn, dan kunt u contact opnemen met
Jantina Grommers (administratief medewerker): j.grommers@lauwerseneems.nl. Wij vragen jullie
ook om de privacy instellingen (wel of geen foto’s op internet/nieuwsbrief/krant/in Parro) in te
vullen in Parro als deze is geactiveerd. Deze privacy instellingen kunt u ook altijd via de app
veranderen.
Altijd op de hoogte
Het wordt voor ons makkelijk om jullie op de hoogte te houden. Onze berichten
komen direct aan én kun je - in tegenstelling tot briefjes - niet kwijtraken!
Bekijk de leukste momenten van je kind
We kunnen (bijvoorbeeld) tijdens het schoolreisje heel eenvoudig de leukste foto’s
met je delen. Geniet mee met de leukste avonturen van je kind.
Direct contact met onze school
Wij hebben hiermee één plek in handen om met jou (privé) en met alle andere ouders
te communiceren. Wij kunnen via Parro direct contact hebben.
Veilig & privé
Foto’s worden veilig gedeeld binnen onze eigen schoolomgeving. Via Parro kun je
aangeven waar foto’s van jouw kind gedeeld mogen worden.
Wil je meer weten? Lees dan verder op www.parro.com/ouders.
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Verlofaanvragen
De afgelopen periode komen er veel verlofaanvragen binnen voor extra vakantie buiten de
schoolvakanties. De Leerplichtwet kent geen snipperdagen. Schoolgaande kinderen en jongeren zijn
minstens 12 weken vrij in een schooljaar. Wij stellen de vakantiedata ruim van te voren vast. U wordt
daarom geacht in deze periode uw gezinsvakantie te plannen. Alleen in uitzonderlijke situaties kunt u
extra verlof voor uw kind aanvragen.
De afgelopen periode zien we een toename van vakanties buiten de reguliere vakanties. Wij willen u
echt met klem verzoeken om in de reguliere vakanties op vakantie te gaan. Het is namelijk altijd
nadelig voor het onderwijsproces van de leerlingen. Ze missen uitleg, komen in de knel met het
afnemen van toetsen e.d.
Omdat er zo veelvuldig aanvragen binnenkomen, gaan we hier nog strenger op handhaven.
Hieronder nog even de regels omtrent verlof:
Is extra vakantieverlof mogelijk?
De Leerplichtwet kent geen snipperdagen. Schoolgaande kinderen en jongeren zijn minstens 12
weken vrij in een schooljaar. De school stelt de vakantiedata ruim van te voren vast. U wordt daarom
geacht in deze periode uw gezinsvakantie te plannen. Alleen in uitzonderlijke situaties kunt u extra
verlof voor uw kind aanvragen. De eerste twee weken na de zomervakantie mag nooit extra
vakantieverlof gegeven worden. Als u als ouder aantoonbaar een speciaal beroep heeft, waardoor
het onmogelijk is om in één van de reguliere schoolvakanties weg te gaan, kan extra verlof worden
verleend, maximaal één keer per schooljaar. Uitspraken van de rechter wijzen uit dat alleen als u een
beroep heeft in de horeca, toeristische sector of in de agrarische sector, u recht kan hebben op extra
vakantieverlof. U dient het verlof minimaal zes weken van te voren schriftelijk aan te vragen bij de
directeur van de school.
Wanneer kan mijn kind een extra vrije dag krijgen?
In sommige gevallen kan een leerplichtig
Bijvoorbeeld in het geval van:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

kind

een

extra

vrije

dag

krijgen.

Huwelijk van bloed- of aanverwanten tot en met de derde graad van het kind in
Nederland: maximaal 2 dagen, in het buitenland: maximaal 5 dagen.
12½ - of 25-jarig huwelijksjubileum van ouders: één dag.
12½-, 25-, 40-, 50- of 60-jarig huwelijksjubileum van grootouders: één dag.
25-, 40-, of 50-jarig ambtsjubileum van ouders of grootouders: één dag.
Ernstige ziekte van ouders, bloed- of aanverwanten tot en met de derde graad van het
kind: duur in overleg met directeur.
Overlijden van bloed- of aanverwanten tot en met de vierde graad van het kind: duur
in overleg met de directeur.
Verhuizing van gezin: één dag.
Wettelijke verplichtingen (kinderrechter of RBL-consulent/leerplichtambtenaar)
Overmacht. Dit zijn omstandigheden die onverwacht zijn dan wel buiten de wil van de
ouders liggen.
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Zo mogelijk dient het verlof 6 weken van te voren schriftelijk te worden aangevraagd. De toe- of
afwijzing gebeurt schriftelijk. Verlof tot 10 dagen moet worden aangevraagd bij de directeur van de
school. Verlof meer dan 10 dagen moet worden aangevraagd bij de leerplichtambtenaar. Bij
plotselinge situaties kan achteraf verantwoording worden afgelegd bij respectievelijk de directeur
van de school of de leerplichtambtenaar. Bewaar altijd de bewijsstukken.
Wanneer kan mijn kind geen extra vrije dag(en) krijgen?
Kinderen mogen nooit zonder reden van school wegblijven. Voorbeelden van redenen voor
schoolverzuim die volgens de Leerplichtwet niet zijn toegestaan zijn onder meer:
•
•
•
•
•
•
•

Familiebezoek in het buitenland
Vakantie in een goedkope periode of met een speciale aanbieding
Gebrek aan boekingsmogelijkheden in de gewone vakantietijd
Eerdere of latere terugkeer in verband met (verkeers)drukte
Verlof voor een kind omdat andere kinderen uit het gezin al vrij zijn
Vakantiespreiding
Samen reizen

Voor het voldoen aan religieuze verplichtingen of de viering van niet-christelijke feestdagen kan
maximaal één dag per verplichting worden toegekend. U dient het geplande verzuim minstens twee
dagen van tevoren te melden bij de directeur van de school.
Wie beslist over verlof?
Over verlof korter dan 10 dagen beslist de directeur van de school. Een verlofaanvraag voor meer
dan tien dagen moet worden ingediend op school. De directeur stuurt de aanvraag dan door naar de
leerplichtambtenaar die daarover beslist.

BSO/VSO/kinderopvang
Het is een feit! De voorschoolse-, naschoolse en kinderopvang gaat open in Zandeweer 😊.
Er zijn nu een aantal aanmeldingen binnen. We starten in ieder geval op de dinsdag, donderdag en
vrijdag. Voor de andere dagen is er flexibele opvang, de BSO/VSO/Kinderopvang kan dan ook op de
andere dagen open zijn als er een leerling is aangemeld voor die dag.
Totaal zijn er 10 kinderen aangemeld. Sommige kinderen hebben vaste dagen, sommige kinderen
hebben flexibele dagen.
Er is op alle dagen nog ruimte! Dus wilt u uw kind nog aanmelden, dan kan dat op: www.kindh.nl (of
nu nog www.peuterspeelzaleneemsmond.nl). Ook liggen er inschrijfformulieren op school.
Staking
Zoals u wellicht in de media gehoord of gelezen heeft, worden de leerkrachten door de bonden
opgeroepen om te staken op 30 en 31 januari. Wij beslissen a.s. maandag wat wij als school doen. U
krijgt hier dan bericht over.
Wij merken nu ook bij ziekte van een leerkracht (deze week bijvoorbeeld in groep 1/2) dat we geen
invaller, of steeds wisselende invallers krijgen. Wij vinden dit als team ontzettend vervelend voor de
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kinderen en dit geeft ook weer verhoogde werkdruk voor de andere teamleden. Dit is één van de
onderwerpen waar de onderwijsbonden hard mee bezig zijn!
Cito toetsen
De komende drie weken worden de CITO toetsen in alle groepen afgenomen. Twee maal per jaar
nemen wij vanaf groep 3 de CITO toetsen rekenen en wiskunde, spelling, technisch lezen (AVIteksten lezen en de DMT – woordrijen lezen), begrijpend lezen en woordenschat af. In groep 2
nemen wij de CITO Taal voor kleuters, Rekenen voor kleuters en Fonemisch bewustzijn af. Groep 1
heeft geen toetsen.
De uitslag van de toetsen worden in het rapport opgenomen.

Belangrijke data
6 februari
10 februari
11 en 12 februari

Margedag alle groepen
rapporten mee
Rapportgesprekken

