
 

Nieuwsbrief                    

Vooruitblik    
Hoewel de zomervakantie nog moet beginnen, zijn wij als team alweer aan 
het bedenken hoe wij een aantal zaken nog beter kunnen vormgeven. Eén 
van deze zaken is het vergroten van de ouderbetrokkenheid en de 

informatievoorziening aan ouders. Een aantal dingen zullen we daarom 
wijzigen. Zo willen wij u als ouder vragen mee te denken over het geven 
van gastlessen die aansluiten bij de verschillende thema’s. In de volgende 
nieuwsbrief hopen wij hiervan een overzicht te kunnen geven.  
 
Na de zomervakantie starten we met een proefperiode waarbij u als ouder 

inhoudelijk kunt reageren op de berichtjes in de Parro-app. De Parro-app 
van leerkrachten zal (op hun werkdagen) open staan van 8.00 uur tot 16.30 
uur. Ziek- en afmeldingen ontvangen we graag telefonisch, deze mogen  
niet via de Parro-app. Wij kunnen wij niet altijd aan de verwachting voldoen 
wanneer u gelijk een reactie verwacht. Onder lestijd kunnen wij niet 
reageren. Belangrijke dingen willen wij het liefst face to face met u 
bespreken.  

 
Daarnaast willen wij u meer inhoudelijk gaan informeren over onderwijs 
gerelateerde zaken, daarom zullen er komend schooljaar een aantal 
kijkmiddagen op thema komen (rekenen/taal/Blink). Tevens zal er aan het 

begin van het schooljaar een informatieavond worden gehouden. Na de 
zomervakantie kunt u in de schoolgids informatie vinden over het hoe en 
waarom wij op een bepaalde manier werken. Er zal meer inhoudelijk in 

worden gegaan op de werkwijze van onze school.  
Voor alle groepen zal er een themabrief per project worden gemaakt. Hierin 
worden de belangrijkste doelen (taal/rekenen) van de periode aangegeven. 
 
Tenslotte kunt u na de zomervakantie aansluiten bij een aantal 
klankbordochtenden waarin u suggesties kunt doen en wij in gesprek 

kunnen gaan over onderwijsinhoudelijke zaken. Deze data zullen op de 
jaarkalender te vinden zijn, u bent van harte uitgenodigd om hierbij aan te 
sluiten. Zet deze data dus alvast in uw kalender. 
De jaarkalender voor volgend schooljaar kunt u binnenkort vinden op onze 
website. Hierin vindt u ook de (vrije) studiedagen en extra vrije dagen voor 
de onderbouw.  
 

Rest mij nog iedereen een hele fijne vakantie toe te wensen. We zien 

iedereen graag weer gezond en wel na de vakantie terug!  
 
Ingeborg Harleman 
 
 

 

 
 

 
 

 

Agenda  

15 juli                                        

Musical groep 8 voor opa’s en 

oma’s                                    

16 juli                                

Musical groep 8  

17 juli                                             

afscheid groep 8  

19 juli                                                  

Speelgoedochtend kleuters 

12:00 uur: alle leerlingen vrij! 

ZOMERVAKANTIE! 

2 september                                             

start nieuw schooljaar  

24 september 
schoolreisje 
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Schoolvakanties 2019-2020  
In het onderstaand overzicht ziet u de schoolvakanties voor het komende schooljaar. Studiedagen en andere 

bijzondere momenten zijn hierin niet opgenomen. Deze vindt u binnenkort in de jaarkalender op onze website. 

 

Vakantie Datum 

Start schooljaar 2 september 2019 

Herfstvakantie 21 t/m 25 oktober 2019 

Kerstvakantie 23 december 2019 t/m 3 januari 2020 

Voorjaarsvakantie 24 t/m 28 februari 2020 

Paasmaandag 13 april 2020 

Meivakantie (incl. Konings- en Bevrijdingsdag) 27 april t/m 8 mei 2020 

Hemelvaart (+ extra vrije dag) 21 en 22 mei 2020 

Pinkstermaandag 1 juni 2020 

Zomervakantie 20 juli t/m 28 augustus 2020 

 
Even voorstellen 

Na 10 jaar met plezier op de Gerardus Majella gewerkt te hebben, vijf jaar in Loenen en het 
afgelopen jaar in Apeldoorn, kom ik komend jaar weer in Vaassen lesgeven aan groep 6/7.  Ik 
hoop met mijn kennis, enthousiasme en creativiteit een steentje bij te kunnen dragen aan de 

ontwikkelingen van de leerlingen en het team.  
Mijn man Joerie en ik hebben drie kinderen; Anna (8), Tobias (6) en Jochem (4). We wonen in 
Apeldoorn en genieten in het weekend van een wandeling in het bos.  
Tijdens het wenmoment heb ik kennis mogen maken met de klas. Ik ontmoet graag de andere 
leerlingen en de ouders aan het begin van het schooljaar.  
Een fijne vakantie gewenst! 
 

Juf Marian Jansen op de Haar 
 
 
 

 
Beste ouders, 

 

Ik zal mijzelf ook even voorstellen. Ik ben Marit Koning. Ik ben 24 jaar en in woon in 
Apeldoorn. Dit schooljaar zal ik fulltime bij de kleuters aan het werk zijn. Naast het 
werken ben ik actief ik actief in de sport. Ik geef volleybaltrainingen en doe dit aan 
meerdere leeftijden. Daarnaast speel ik het spelletje volleybal zelf ook. Mocht ik dan 
nog een beetje vrije tijd over hebben houd ik van fitnessen, uitgaan of winkelen met 
vriendinnen. Een avondje thuis op de bank vind ik ook geen probleem. 

 
Ik heb er veel zin in en kijk er naar uit om komend schooljaar op de Gerardus 
Majella te komen werken. 

 
         
                     Liefs, Marit 

 
Verzuim 
De Nederlandse overheid heeft in de Leerplichtwet vastgelegd dat ieder kind naar school moet. Ouders/verzorgers 

moeten zorgen dat hun kind naar school gaat en de gemeente heeft de wettelijke taak om in de gaten te houden 
of kinderen ook echt naar school komen. Op onze school zien we het buitengewone verlof toenemen, met name 
voor het opnemen van vakanties buiten de schoolvakantie in verband met het beroep van één van de ouders.  
Wij willen u vragen deze aanvragen in het belang van uw kind zoveel mogelijk te beperken. Op school merken wij 
dat deze kinderen veel instructiemomenten missen en dat  bepaalde leerstof en toetsen moeilijk in te halen zijn 
waardoor er achterstand ontstaat. Dit kan tot gevolg hebben dat uw kind een incompleet rapport krijgt. Een 

dergelijke aanvraag kan slechts 1x per jaar worden ingediend bij de locatiedirecteur. Elke aanvraag voor vakantie 
buiten de schoolvakanties wordt individueel beoordeeld. Dient u de verlofaanvraag zo vroeg mogelijk in bij de 
directeur van de school, minimaal 6 weken van tevoren. Er moet redelijkerwijs te voorzien zijn (en/of worden 
aangetoond) dat een vakantie in de schoolvakanties tot onoverkomelijke bedrijfseconomische problemen zal 
leiden. Dit moet aangetoond worden met een accountantsverklaring van een erkende accountant. Slechts het 
gegeven dat gedurende de schoolvakanties een belangrijk deel van de omzet wordt behaald is onvoldoende. 
Organisatorische redenen zijn ook geen reden voor dit extra verlof. Als de ouder(s) in loondienst is/zijn hebben zij 



geen recht op extra verlof voor vakantie. Afspraken omtrent vakantie(s) is een zaak tussen werkgever en 
werknemer, waarbij rekening dient te worden gehouden met de schoolvakantie(s) van leerplichtige kinderen. 
Daarnaast willen wij iedereen verzoeken zijn of haar kind vóór 8.45 uur ziek te melden. Medewerkers zijn nu soms 
druk met het nabellen van leerlingen die niet op school verschijnen. Vanaf komend schooljaar zullen meldingen na 

8.45 uur als ongeoorloofd verzuim worden geregistreerd. Dit zal mogelijk als consequentie hebben dat de 

leerplichtambtenaar eerder gaat optreden bij verzuim.  

 

 
Verhuizing BSO  
Wellicht heeft u meegekregen de BSO Basishof na de zomervakantie naar de Sprenge gaat 

verhuizen.   
Het leerlingenaantal van onze school groeit en we willen de huidige BSO-ruimte graag op een 
andere manier inzetten. Daarnaast groeit ook het aantal kinderen dat gebruik maakt van de 
BSO, waardoor er behoefte is aan meer speelruimte voor de kinderen.  In de Sprenge kan 
men gebruik maken van de grote gymzaal en aangezien pedagogisch medewerker Monique 
een BSO-sportdiploma heeft, kan zij straks een mooi programma aanbieden aan de kinderen 

die daar belangstelling voor hebben. Naast het buiten spelen op het plein, is er ook voldoende ruimte om te 
koken, bakken en alle andere activiteiten te ondernemen.  
BSO Basishof zal de BSO blijven van beide scholen.   
 

 
Wat doet de GGD?  
Waar komt die buikpijn van mijn kind vandaan? Groeit mijn kind wel goed? Mijn kind voelt zicht somber, wat kan 
ik doen? Bij deze en andere vragen en zorgen over de gezondheid, ontwikkeling, het gedrag en de opvoeding van 

uw kind, kunt u als ouder(s) terecht bij de jeugdgezondheidszorg van GGD.  
U leest hier meer over in de bijlage! 
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