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Open dag
Woensdag 18 maart is weer de landelijke
open dag op de basisscholen. Nieuwe
ouders kunnen dan basisscholen bezoeken
om een goede keuze te kunnen maken
voor hun kind(eren). Ook wij stellen onze
school op deze dag open voor nieuwe
ouders.
De ouders van Noor, Jesse en Teije hebben
de afgelopen periode voor onze school
gekozen. Daarnaast komen ook Bowe
(broertje van Tije), Marissa (zusje van
Frouke) en Oscar (broertje van Hugo) dit
schooljaar of begin volgend schooljaar op
school.
Mocht u ouders in de omgeving kennen die
binnenkort een keuze moeten maken voor
een basisschool, laat ze weten over deze
open dag.
Ze zijn van harte welkom!

Ouderraad
De ouderraad is op zoek naar nieuwe leden. De ouderraad ondersteunt het team bij het bedenken en uitvoeren
van gezellige activiteiten bij ons op school. Lijkt het u leuk om hierin een actieve bijdrage te leveren, dan kunt u
dit laten weten bij één van de leerkrachten of de leden van de ouderraad.

Uit de jaarkalender
18 maart
20 maart en 23 maart
10 april en 13 april
14 en 15 april
27 april t/m 10 mei

open dag voor nieuwe ouders
leerlingen vrij
goede vrijdag en Paasmaandag
IEP eindtoets voor groep 8
meivakantie
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Verlofaanvraag
De afgelopen tijd hebben wij vanuit de stichting informatie gekregen over het aanvragen van verlof. Dit hierbij
alles nog even op een rijtje.
Wanneer mag uw kind thuisblijven?
Als een kind ziek is, mag het natuurlijk thuis blijven. Een kind mag ook thuis blijven voor het vervullen van plichten
die te maken hebben met godsdienst of levensovertuiging. Dit moet vooraf aan de school gemeld worden. Op
grond van de wet is de directeur onderwijsteam bevoegd het verzoek te toetsen. Verder kan het gebeuren dat uw
kind vanwege geloofs- of levensovertuiging niet deel mag nemen aan bepaalde activiteiten. De school zorgt in dit
geval, in overleg met u als ouder, voor een alternatief lesprogramma. (eventueel in een andere groep). In
bepaalde gevallen kunt u toestemming vragen voor vakanties buiten de schoolvakanties. Een reden daarvoor is
bijvoorbeeld dat één van de ouders in de normale vakanties geen vrij kan krijgen van zijn of haar werkgever. De
directeur onderwijsteam mag zo'n vakantie maar één keer per jaar toestaan. Het maximum aantal dagen is tien
schooldagen. Zo'n vakantie is niet toegestaan in de eerste twee weken van het nieuwe schooljaar. Bij de
leerplichtambtenaar van uw gemeente kunt u een folder krijgen, waarin alles nauwkeurig is beschreven.
Ook voor de volgende zaken kunt u verlof vragen:
 Verhuizing van gezin: één dag;
 Huwelijk van bloed- of aanverwanten tot en met de derde graad van het kind: maximaal twee dagen;
 Ernstige ziekte van ouders, bloed- of aanverwanten tot en met de derde graad van het kind: duur in
overleg met de directeur onderwijsteam;
 Overlijden van bloed- of aanverwanten tot en met de vierde graad van het kind: duur in overleg met de
directeur onderwijsteam;
 Huwelijksjubilea (12 ½, 25, 40, 50 of 60-jaar van ouders en/of grootouders): één dag;
 25-, 40- of 50-jarig ambtsjubileum van ouders of grootouders: één dag;
 Andere gewichtige omstandigheden (de directeur onderwijsteam beslist hierover).
Aanvragen van verlof
De directeur onderwijsteam beslist als het om een verlof met een duur van tien dagen of minder gaat. U moet
extra verlof schriftelijk aanvragen, indien mogelijk minstens twee maanden van tevoren. Voor een
aanvraagformulier kunt u bij de school terecht. Indien u zich bij uw verzoek om verlof beroept op ‘overige
gewichtige omstandigheden’, dan dient u een schriftelijk verzoek in waarbij u aangeeft welke gewichtige
omstandigheden van toepassing zijn. Als het om een verlof van meer dan tien dagen gaat, geeft de directeur
onderwijsteam het verzoek door aan de leerplichtambtenaar. Deze neemt de beslissing. Als uw verzoek wordt
afgewezen kunt u bezwaar indienen. Bij de directeur onderwijsteam als het om tien dagen of minder gaat; bij de
leerplichtambtenaar als het om meer dan tien dagen gaat. Als u het niet eens bent met de beslissing kunt u
beroep aantekenen bij de rechtbank.

De Roede 48, 8539 SX Echtenerbrug – 0514- 541572
www.obstwaynien.nl – twaynien@gearhing.net

