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NIEUWS VANUIT DE SCHOOL
Nieuws n.a.v. laatste persconferentie
Afgelopen weekend zijn we weer een nieuwe fase ingegaan. We wachten op dit moment nog op het
laatste protocol vanuit de PO raad en het stafbureau met betrekking tot de laatste stand van zaken
betreffende het onderwijs. Vorige week hebben wij u nog een extra ouderbrief m.b.t de
quarantaineregels gestuurd. We verwachten dat er ook op de school weer versoepelingen zullen
plaatsvinden. ( bijv traktatiebeleid). Zodra we meer nieuws hebben zullen wij u informeren.
Ouderportaal
Afgelopen donderdag hebben de collega's uitleg gekregen van juf Yvonne over het ouderportaal. U
krijgt een dezer dagen bericht van uw leerkracht (of heeft dit inmiddels ontvangen) over een
activatielink voor het ouderportaal.
De leerkrachten zullen meer vanuit het ouderportaal gaan werken. Hier komen ook foto's van de
groep op te staan. Daarnaast mededelingen of oproepen.
Mocht u er bezwaar tegen hebben dat uw zoon/dochter op de foto komt in het ouderportaal, dan
kunt u dit aangeven bij de leerkracht van uw groep. We gaan ervan uit dat wanneer we geen bericht
van u ontvangen, u het geen probleem vindt dat uw kind op de foto komt binnen het ouderportaal.
We zullen t.z.t. onze Facebookpagina dan opheffen van school. We zullen de website en het
ouderportaal dan vooral gebruiken.
We denken er op dit moment ook over na of we het RSN ook via het ouderportaal gaan verwerken.
Dan krijgt u niet meer een aparte nieuwsbrief via de mail, maar krijgt u deze informatie ook via het
ouderportaal onder het kopje algemeen.
Bruna kassabonactie

Betreft: Spaar mee voor onze schoolbieb!

Beste ouder/verzorger,
Van 6 t/m 17 oktober is het weer Kinderboekenweek. Tijdens de Kinderboekenweek organiseert
Bruna de actie ‘Sparen voor je schoolbieb!’.
Lezen is een feestje
Bruna wil graag (voor)lezen stimuleren door samen met ouders en kinderen de schoolbibliotheek te
vullen met fijne boeken. Want leesplezier begint op school én bij Bruna.
Zo werkt het
Koop tijdens de Kinderboekenweek (6 t/m 17 oktober 2021) een boek bij de Bruna-winkel en lever
het bonnetje in op school. De school levert alle bonnen in bij Bruna en krijgt een tegoed voor 20%
van het totaalbedrag van alle ingeleverde bonnen. Met dit tegoed kan onze school nieuwe boeken
kopen voor de schoolbibliotheek. Hoe meer bonnen, hoe meer boeken. Iedereen kan meesparen!
Spaar je mee?
Inleveren van de bon kan t/m 10 november bij de juf of meester. Laten we er samen voor zorgen dat
de kinderen nog meer leesplezier krijgen.
Met vriendelijke groet,
Team obs De Riemsloot

Verlof aanvragen
Er komt af en toe een verzoek binnen voor een verlofaanvraag. Hieronder staat beschreven wanneer
kinderen recht hebben op een verlofdag volgens de leerplichtwet..
Procedure aanvraag verlof
1.De aanvraag voor verlof/geoorloofd verzuim moet ruim van tevoren (bij voorkeur minimaal zes
weken van tevoren) worden ingediend bij de directeur van de school aan de hand van het formulier
(bij vakantieverlof dienen ouders eerst verlof aan te vragen en daarna eventueel de boeking te
regelen);
2.De directeur hanteert bij het beantwoorden van de aanvraag onderstaande criteria voor toekennen
of weigeren van het verlof, conform de wetgeving;
3.In geval van twijfel neemt de directeur persoonlijk contact met de ouders op;
4.Bij een overschrijding van een totaal van tien lesdagen (in één keer of in totaal in één schooljaar) is
goedkeuring van de leerplichtambtenaar nodig.
Criteria voor toekennen van verlof
De directeur van de school mag voor ten hoogste tien lesdagen (aaneengesloten of in totaal
gedurende één schooljaar) verlof geven bij gewichtige omstandigheden. Een verlofaanvraag voor
meer dan tien dagen wordt behandeld door de leerplichtambtenaar. In een dergelijke situatie wordt
er wel overlegd met de schooldirecteur. Bij een beslissing moeten de directeur van de school en/of
de leerplichtambtenaar het algemeen onderwijsbelang afwegen tegen het persoonlijk belang van het

kind en zijn gezin. Let op: Toestemming voor verlof mag nooit gegeven worden in de eerste twee
weken van een nieuw schooljaar.
Gewichtige omstandigheden zijn:
• Verhuizing
• Huwelijk van bloed- of aanverwanten tot en met de derde graad.
• 12½-, 25-, 40-, 50- en 60-jarig huwelijksjubileum van ouders en grootouders.
• 25-, 40- en 50-jarig ambtsjubileum van ouders en grootouders.
• Als uw kind plichten vervult die voortvloeien uit godsdienst/levensovertuiging (voor nadere uitleg
zie verlof vanwege godsdienst of levensovertuiging).
• Ernstige ziekte van ouder(s), bloed- en aanverwanten tot en met de derde graad: periode in overleg
met de directeur, bij meer dan 10 lesdagen verlof is een beslissing van de leerplichtambtenaar
noodzakelijk.
• Overlijden van bloed- en aanverwanten in de eerste graad, de tweede, de derde en vierde graad:
periode in overleg met de directeur, bij meer dan 10 lesdagen verlof is een beslissing
leerplichtambtenaar noodzakelijk.
• Verlof vanwege door school noodzakelijk geachte therapie welke niet op school plaats kan vinden.
In voorkomende gevallen dient op verzoek een verklaring van een arts, psycholoog of
maatschappelijk werker te worden ingeleverd, waaruit blijkt dat het verlof noodzakelijk is. Zie ook
Verlof door overmacht of andere gewichtige omstandigheden.
• Verlof vanwege, naar het oordeel van de directeur, belangrijke redenen.
Graden in verwantschap
1e graad: ouders
2e graad: grootouders, broers en zussen
3e graad: overgrootouders, ooms, tantes, neven en nichten (kinderen van broers en zussen)
4e graad: neven en nichten (kinderen van ooms en tantes), oudooms en oudtantes.
Verlof vanwege godsdienst of levensovertuiging
Een leerling heeft recht op verlof als hij plichten moet vervullen die voortvloeien uit godsdienst of
levensovertuiging. Per verplichting geeft de school in principe één dag vrij, in verreweg de meeste
situaties is dit voldoende. Als de leerling gebruik wil maken van deze vorm van extra verlof, moeten
zijn ouders dit minimaal twee dagen van tevoren schriftelijk melden bij de directeur van de school.
Voor de volgende religieuze feestdagen verleent de school na correcte melding in ieder geval verlof.
Bij de feesten staan geen data. Verreweg de meeste religieuze feesten hebben geen vaste datum.
Een leerling krijgt geen verlof voor carnaval, omdat dit, ondanks de religieuze oorsprong geen
religieus feest is. Carnaval duurt van vrijdag- tot dinsdagavond en binnen deze periode zijn er
voldoende mogelijkheden om na schooltijd iets voor schoolkinderen te organiseren.
Geen gewichtige omstandigheden zijn:
• Vakantiebezoek in een goedkopere periode of in verband met een speciale aanbieding.

• Vakantie tijdens schooltijden bij gebrek aan andere boekingsmogelijkheden, vooral ontstaan door
te laat boeken.
• Een uitnodiging van familie of vrienden om buiten de schoolvakanties op vakantie te gaan of om
huwelijksjubileum van ouders/grootouders in het buitenland te vieren voor meer dan het aantal
toegestane dagen, zoals hierboven is vermeld.
• Eerder vertrek of latere terugkeer in verband met (verkeers)drukte.
• Verlof voor een kind, omdat andere kinderen uit het gezin al vrij zijn of nog vrij zijn.
• Het niet gelijk samenvallen van vakanties van kinderen. Dit kan bijvoorbeeld omdat men op
vakantie wil met familie/vrienden uit een andere regio of omdat uw kinderen op verschillende
scholen zitten.
• Eerder afreizen, omdat men voor een bepaalde tijd het vakantieadres bereikt moet hebben
(wegens huurperiode vakantiehuis bijvoorbeeld).
• De vakantie is al geboekt (en betaald) voordat toestemming van de school is gevraagd en
verkregen. Ook al zijn er geen annuleringsmogelijkheden.
• Vakantie in verband met gewonnen prijs.
• Deelname aan sportieve of culturele evenementen buiten schoolverband zoals activiteiten van
verenigingen, zoals scouting- of voetbalkamp, tenzij Nederland officieel wordt vertegenwoordigd
(m.u.v. bijzondere talenten).

NIEUWS VANUIT DE GROEPEN
Groep 1 en groep 2
Naar het bos
Met groep 1 en 2 gaan we iedere eerste vrijdag van de maand (als het weer het toelaat) naar het bos.
We zullen dan lopend, via het bosje achter het kerkhof, naar Het Bergje gaan (bos bij de Boslaan).
Aanstaande vrijdag, 1 oktober starten we hiermee. Wilt u hier rekening mee houden qua kleding en
schoeisel van uw kind?
Opgegeven huiswerk:
Groep 5:
Na 27 september gaan we aan de slag met de tafel van 7. De kinderen kunnen daar thuis dan alvast
mee gaan oefenen.
Groep 6:
Toets Natuniek thema 1 op 30 september 2021

NIEUWS VAN EXTERNEN
Nieuws vanuit de bibliotheek ( zie bijlage)
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