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Meespeelochtend

De eerste meespeelochtenden hebben
plaatsgevonden, zowel in de Kersenboogerd
als binnenstad. Naar aanleiding hiervan
hebben we al een aantal vervolgafspraken
voor een rondleiding gemaakt, hier zijn we
natuurlijk erg blij mee.
Er staat nog een aantal ochtenden gepland:
Locatie Gravenstraat:
woensdag 4 maart, 9.30-10.30
woensdag 18 maart, 9.30-10.30

Afscheid juf Merel

Vrijdag 28 februari is de laatste werkdag van
juf Merel bij ons op school. Juf Merel heeft
per 1 maart a.s. een nieuwe uitdaging
gevonden en gaat werken bij de
onderwijs-zorgboerderij in Wijdenes.
Ouders die persoonlijk afscheid willen nemen
van Merel, zijn vrijdag vanaf 14.30 tot 15.30
uur van harte welkom.

Luizencontrole

Locatie Kersenboogerd:
woensdag 11 maart 9.30-10.30 uur
De informatieavond voor ouders van nieuwe
leerlingen is gepland op dinsdag
3 maart om 20.00 uur. Locatie Gravenstraat.
Om een gezonde school te blijven is
voldoende instroom van nieuwe leerlingen
belangrijk.
Mocht u ouders kennen waarvan het kind dit
of volgend jaar 4 wordt, wilt u hen dan
informeren?
Studiedagen 13 en 14 februari
Het team zat weer in de schoolbanken. We
hebben gewerkt aan teambuilding en
groepsdynamica. Verder zijn de lijnen voor
aanbod 2e halfjaar uitgezet.

Woensdag 26 februari a.s. is er weer
luizencontrole. Wilt u hier rekening mee
houden?
Ouderbetrokkenheid
Ouderbetrokkenheid loont! Onderzoek toont
aan dat een goede samenwerking tussen
ouders en school positieve resultaten
oplevert. Wij willen ons aankomend jaar
gaan inzetten om de ouderbetrokkenheid
op onze school te vergroten. Uw mening is
hierin van grote waarde.
Wij hebben een vragenlijst opgesteld, deze
ligt klaar tijdens de oudergesprekken.
Het invullen zal slechts enkele minuten van
uw tijd in beslag nemen.
Alvast bedankt voor uw medewerking.

Fun in Athletics
Dinsdag 3 maart gaan de kinderen van
groep 6 en 7 van de Kersenboogerd naar de
fun in athletics.

Verlofregeling

‘s morgens is groep 6 aan de beurt en ‘s
middags groep 7.
Alles speelt zich af binnen schooltijd, dus de
kinderen komen gewoon om 8.30 uur op
school en u kunt ze om 14.30 uur weer op
school ophalen.
Schoolvoetbaltoernooi voor groep 5 t/m 8
Voor de voorjaarsvakantie hebben wij u
geïnformeerd over het
schoolvoetbaltoernooi.
De link die was meegestuurd, werkte niet
goed. Excuses hiervoor. Onderaan dit
bericht nogmaals de link, ook de
inschrijftermijn is iets aangepast.
In april wordt het jaarlijkse
schoolvoetbaltoernooi gespeeld. Onze
school doet elk jaar enthousiast mee en
hopelijk zijn er ook dit jaar weer kinderen
die mee willen doen.
Ook dit jaar is het toernooi bij Zwaluwen '30
en wel op de volgende dagen:
Woensdagmiddag 8 april: groep 5 en 6
jongens.
Donderdagmiddag 9 april: groep 5 en 6
meisjes.
Woensdagmiddag 1 april: groep 7 en 8
jongens.
Donderdagmiddag 2 april: groep 7 en 8
meisjes.
Halve finale en finale (alleen groep 7/8) op
vrijdagmiddag 3 april.
Wilt uw zoon of dochter meedoen dan kunt
u via onderstaande link de aanmelding
doorgeven.

https://forms.gle/ZEDvu5scB4yBCMyF7
De uiterlijke inschrijfdatum is donderdag 27
februari.

Wij merken dat er in toenemende mate
verlof wordt aangevraagd. Niet altijd kan dit
worden toegekend. Daarom onderstaande
feiten nog op een rijtje.
Op verzoek van de ouders kan een leerling
extra verlof krijgen buiten de
schoolvakanties. Verlof moet bij de directie
worden aangevraagd. Hiervoor moet een
formulier door de ouders worden ingevuld.
Bij het verlenen van het verlof worden de
richtlijnen gebruikt die in de leerplichtwet
(art. 13A en 14) gegeven worden.
In de Leerplichtwet staat dat uw kind de
school moet bezoeken als er onderwijs
wordt gegeven. Leerlingen mogen dus
nooit zomaar van school wegblijven. In een
aantal gevallen is echter een uitzondering
op deze regel mogelijk.
Als er een bijzondere reden is waarom u
vindt dat uw kind niet naar school kan,
moet u zich aan de regels voor zo’n
uitzondering houden. De uitzonderingen en
de daarbij behorende regels staan
beschreven in de informatiemap Leerplicht
die op onze school aanwezig is.
Hieronder volgt samengevat wanneer er
verlof aangevraagd mag worden.
Extra verlof in verband met religieuze
verplichtingen
Wanneer uw kind plichten moet vervullen
die voortvloeien uit godsdienst of
levensovertuiging, bestaat er recht op
verlof. Als richtlijn geldt dat hiervoor één
dag per verplichting vrij wordt gegeven.
Indien uw kind gebruik maakt van deze
vorm van extra verlof, dient u dit minimaal
twee dagen van te voren bij de directeur
van de school te melden.

Op vakantie onder schooltijd
Voor vakantie onder schooltijd kan alleen
een uitzondering op de hoofdregel
gemaakt worden als uw kind tijdens de
schoolvakanties niet op vakantie kan gaan
door de specifieke aard van het beroep
van (een van) de ouders. Bij uw aanvraag
moet een werkgeversverklaring worden
gevoegd waaruit de specifieke aard van
het beroep én de verlofperiode van de
betrokken ouder blijken.
- de aanvraag moet tenminste acht weken
van tevoren bij de directeur worden
ingediend, tenzij u kunt aangeven
waarom dat niet mogelijk was;
- de verlofperiode mag maximaal 10
schooldagen beslaan;
- de verlofperiode mag niet in de eerste
twee weken van het schooljaar vallen.
Verlof in geval van ‘Andere gewichtige
omstandigheden’
Onder ‘andere gewichtige
omstandigheden’ vallen situaties die buiten
de wil van de ouders en/of de leerling
liggen. Voor bepaalde omstandigheden
kan vrij worden gevraagd. Hierbij moet
gedacht worden aan:
- een verhuizing van het gezin
- het bijwonen van een huwelijk van bloedof aanverwanten
- ernstige ziekte van bloed- of
aanverwanten (het aantal verlofdagen
wordt bepaald in overleg met de directeur
en/of de leerplichtambtenaar)
- overlijden van bloed- of aanverwanten
- viering van een 25-, 40- of 50-jarig
ambtsjubileum en het 12½-, 25-, 40-, 50- of
60-jarig (huwelijks)jubileum van bloed- of
aanverwanten
De volgende situaties zijn geen ‘andere
gewichtige omstandigheden’:
- familiebezoek in het buitenland
- vakantie in een goedkope periode of in
verband met een speciale aanbieding

- vakantie onder schooltijd bij gebrek aan
andere boekingsmogelijkheden
- een uitnodiging van familie of vrienden
om buiten de normale schoolvakantie op
vakantie te gaan
- eerder vertrek of latere terugkeer in
verband met (verkeers)drukte
- verlof voor een kind, omdat andere
kinderen uit het gezin al of nog vrij zijn
Verlofaanvragen worden altijd individueel
beoordeeld. Een aanvraag voor verlof
wegens ‘andere gewichtige
omstandigheden’ dient zo spoedig
mogelijk bij de directeur te worden
ingediend (bij voorkeur minimaal acht
weken van tevoren).
Hoe dient u een aanvraag in?
Aanvraagformulieren voor verlof buiten de
schoolvakanties zijn verkrijgbaar bij de
administratie in de Binnenstad. Op locatie
KB via de leerkracht. U levert de volledig
ingevulde aanvraag inclusief relevante
verklaringen in bij de directeur van de
school.
Ongeoorloofd verzuim
Verlof dat wordt opgenomen zonder
toestemming van de directeur of de
leerplichtambtenaar wordt gezien als
ongeoorloofd schoolverzuim. De directeur
is verplicht dit aan de leerplichtambtenaar
te melden. De leerplichtambtenaar beslist
of er proces-verbaal wordt opgemaakt.

