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NIEUWS VANUIT DE SCHOOL
Triest nieuws
Gisteravond is vrij plotseling de vader van juf Beppie overleden. We wensen Beppie, haar
gezin en de familie de komende tijd heel veel sterkte toe met dit grote verlies. Juf Beppie zal
volgende week aan het begin van de week eerst nog niet op school komen. We zijn nog
bezig om te kijken hoe we dit kunnen oplossen.

Grote Rekendag
Gister hebben we met de hele school meegedaan aan de Grote Rekendag. Foto’s staan op
onze website.

Contactavond
Op maandag 23 april zal er weer een vrijwillige contactavond worden gehouden.
Mocht u in gesprek willen met de leerkracht van uw zoon/dochter, dan kunt u dit aangeven
bij Jeanette via info@obsderiemsloot.nl
Dit kan t/m 10 april, daarna wordt het schema gemaakt.
Juf Inge
We hebben van het stafbureau te horen gekregen dat Inge Stoffers tot de zomervakantie
kan blijven. We zijn hier echt super blij mee.
Sportdag
Op woensdag 18 april vinden de Koningsspelen plaats op sportpark ‘De Steegde’.
Op dit ogenblik is er niet voldoende hulp beschikbaar voor de midden- en bovenbouw voor het
sportdagprogramma. Dus doen we een dringend beroep op u!
U kunt zich tot vrijdag 6 april opgeven bij
y.keizer@obsderiemsloot.nl - onderbouw
b.oosterloo@obsderiemsloot.nl – middenbouw
j.oosterhof@obsderiemsloot.nl – bovenbouw
Wij hopen op een sportieve ochtend en rekenen op uw medewerking.
De sportdagcommissie.

Schoolvoetbaltoernooi groep 7/8.
Woensdag 11 april vindt het jaarlijkse Schoolvoetbaltoernooi plaats in Oosterwolde. Onder leiding
van de vader van Nolan en juf Mariska gaan de jongens en meisjes weer hun uiterste best doen in
Oosterwolde.
De leerlingen die meedoen aan het Schoolvoetbaltoernooi fietsen met meester Jacko om 12.15 uur
naar Oosterwolde.
Van te voren eet meester Jacko wat met de kinderen. Iedereen dient zelf een lunchpakket mee te
nemen. School zorgt voor broekjes, shirts en sokken.
Zorg `s middags ook voor voldoende eten en drinken!
We hopen op veel supporters langs de lijn!

Sociale veiligheid leerlingen
We nemen ieder schooljaar bij de leerlingen van groep 5 t/m 8 een vragenlijst af om te polsen hoe
het zit met de veiligheid beleving van de kinderen. Alle leerlingen van de groepen 5 t/m 8 hebben
een vragenlijst moeten invullen met vragen over Veiligheidsbeleving, het optreden van de leraar, de
opstelling van de leerling, welbevinden, fysieke veiligheid, sociale veiligheid, psychische veiligheid en
materiële zaken.
In de bijlage vindt u een samenvatting van deze enquête. De kinderen hebben de school een
rapportcijfer van 8.5 gegeven op de vraag of ze zich veilig voelen op school en een 8.3 op de vraag of
ze het naar hun zin hebben op school. We gaan deze uitslag met het team en de MR nog bespreken.

Verlofaanvragen
Afgelopen week hebben we kennis gemaakt met de nieuwe leerplichtambtenaar van de gemeente
Ooststellingwerf. Samen met haar is de procedure rondom het verlenen van verlof opnieuw
doorgenomen. Hierbij nogmaals de regels met betrekking tot het verlenen van verlof. Bij twijfel zal
de school altijd contact opnemen met de LPA.
Procedure aanvraag verlof
 1.
De aanvraag voor verlof/geoorloofd verzuim moet ruim van tevoren (bij voorkeur minimaal zes
weken van te voren) 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.

Verlof door overmacht of andere gewichtige omstandigheden
Er zijn andere gewichtige omstandigheden denkbaar waaronder de leerling vrijgesteld moet (kunnen)
zijn van de plicht tot schoolbezoek. Het gaat hierbij om eenmalige gezins- en familiesituaties die
buiten de wil en de invloed van de ouders en/of de jongere liggen. Wanneer de vrijstelling om ten
hoogste tien lesdagen in een schooljaar gaat (in één keer of bij elkaar opgeteld), dan is de directeur
van de school bevoegd om een besluit te nemen over een dergelijk verzoek van de ouders.
Gaat het om meer dan tien dagen in één schooljaar dan is de leerplichtambtenaar bevoegd tot een
besluit. De leerplichtambtenaar neemt pas een besluit nadat hij de directeur heeft gehoord. Bij een
beslissing moeten de directeur van de school en/of de leerplichtambtenaar het algemeen
onderwijsbelang afwegen tegen het persoonlijk belang van de jongere en zijn gezin.

Bijzondere talenten
Sommige kinderen hebben bijzondere talenten op het gebied van sport of kunst. Het kan zijn dat zij
hiervoor lessen moeten verzuimen. De Leerplichtwet biedt hiervoor echter geen
vrijstellingsmogelijkheid. Wel is het mogelijk hierover afspraken te maken met de schooldirecteur.
Deze afspraken worden jaarlijks aan het begin van het schooljaar gemaakt. Incidentele verzoeken
vallen buiten deze regeling. Bij een overschrijding van tien lesdagen is overleg met de
leerplichtambtenaar een vereiste.
Vakantie onder schooltijd
De Leerplichtwet stelt heel duidelijk dat vakantie onder schooltijd vrijwel onmogelijk is. Alleen als
voldaan wordt aan alle drie de volgende voorwaarden kan een schooldirecteur op verzoek extra
vakantie toestaan:


1.
Als het gezin in geen van de schoolvakanties (dus zowel niet in de zomer-, herfst-, kerstvakantie als
tijdens een van de andere vakantieperiodes) in één schooljaar 2 weken aansluitend met vakantie
kan.
 2.
De extra vakantie valt niet in de eerste twee weken van het schooljaar.
 3.
Het hoofd van de school kan voor ten hoogste tien dagen per schooljaar verlof als bedoeld in artikel
13a lid 1 Leerplichtwet1969verlenen. Bij het begrip “specifieke aard van het beroep” dient met name
te worden gedacht aan seizoensgebonden werkzaamheden, resp. werkzaamheden in bedrijfstakken
die een piekdrukte kennen, waardoor het voor het gezin feitelijk onmogelijk is om in die periode een
vakantie op te nemen. Het moet redelijkerwijs voorzien zijn (en/of worden aangetoond) dat een
vakantie in de schoolvakanties tot onoverkomelijke bedrijfseconomische problemen zal leiden.
Slechts het gegeven dat gedurende de schoolvakanties een belangrijk deel van de omzet wordt
behaald is onvoldoende.
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).

Fijne Paasdagen gewenst!
NIEUWS VANUIT DE GROEPEN

Groep 1
Op 19 april gaat groep 1 naar een voorstelling van de Veerkieker in de “Hoolten Klinte”.
Om 12.30 gaan wij lopend daar naar toe. De voorstelling duurt tot 14.10 uur. De kinderen
moeten dan bij de Hoolten Klinte weer worden opgehaald.
Groep 1 en 2
Schoolreis
Op donderdag 26 april aanstaande gaan de groepen 1 en 2 op schoolreis naar De Naturij in
Drachten. We vertrekken om 9.00 uur en zullen rond 15.15 uur weer terug zijn.
De kosten van dit schoolreisje bedragen €20,- per leerling. U heeft hiervoor inmiddels een
betalingsverzoek van de OV ontvangen. Nadere informatie volgt op een later moment.
Nieuw thema: Alles groeit
De komende 4 weken werken we over het thema “Alles groeit”. We zullen het groeien en
bloeien van planten behandelen, de geboorte van jonge dieren, maar ook de groei van het
kind zelf. We zouden het fijn vinden als iedere leerling van groep 1 en 2 een babyfoto van
zichzelf meeneemt naar school (graag voorzien van naam).

Groep 5
Huiswerk:
Engels

Toets Unit 3

Woensdag 4 april

Spelling

Toets blok 5

dinsdag 27 maart

Topografie

Provincie Utrecht

dinsdag 3 april

Engels

Unit 4

donderdag 12 april

Spelling

Toets blok 6

dinsdag 17 april

Groep 6
Huiswerk:

Groep 8
In de aankomende weken/maanden kan het regelmatig voorkomen dat de kinderen van
groep 8 op de sportvelden aan het gymnastieken zijn of dat ze in het openluchttheater
oefenen voor de musical. Ik probeer het altijd zo te plannen dat de leerlingen of daar op een
bepaald tijdstip moeten zijn of dat we tot het einde van de schooltijd daar zijn. Voorheen
vroeg ik een briefje met toestemming wanneer de kinderen vanaf daar naar huis mochten,
nu zou ik graag via de mail willen weten als uw kind NIET vanaf die locatie naar huis mag. Ik
hoef dan niet steeds om toestemming te vragen.
Jacko.
OV
We bedanken de OV en ouders die mee hebben geholpen voor de heerlijke Paasbrunch die
de kinderen hebben mogen genieten vanmiddag. Het was erg gezellig en lekker!

EXTERNEN
De kinderen van groep 8 hebben afgelopen weken golfles gekregen. Dit was erg geslaagd.
Op zondagmiddag 22 april is er een Open Dag bij de golfbaan. Wellicht leuk om daar eens
een kijkje te nemen. Vanaf 12.00 uur is iedereen welkom.
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