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Beste ouder(s)/verzorger(s), 

We gaan de laatste periode van het schooljaar in. Gelukkig lijkt de rust 

op corona-gebied wat te zijn hersteld. We zullen echter alert moet 

blijven om ons niet te laten verrassen door een eventuele opleving van 

het virus. 

De kinderen hebben afgelopen weken kunnen genieten van een leuk 

schoolreisje met aansluitend de juffendag. Volgende week gaat groep 8 

op kamp naar Ameland. We wensen ze alvast een mooie en 

onvergetelijke ervaring. 

Ondanks alle corona-perikelen van de afgelopen jaren mogen we trots 

zijn op de goede Cito-uitslag van dit jaar. Het geeft aan dat wij als 

school op de goede weg zitten en dat alle inspanningen van de 

leerkrachten, ouders en leerlingen niet voor niets zijn geweest! 

Tenslotte wil ik u vragen vrijdagmiddag 24 juni alvast in uw agenda te 

zetten. We zullen het thema “Wereld restaurant” dan graag samen met 

u als ouders afsluiten! 

Verzuim 

Via onze nieuwsbrieven en de website kunt u regelmatig iets lezen over 

‘verzuim’. Dit onderwerp komt dit schooljaar extra aanbod en niet 

zonder reden. Met name in de lagere groepen zien we dat een grote 

groep leerlingen in de coronaperiode instructiemomenten gemist heeft. 

Daarnaast hebben een aantal kinderen hun vriendjes gemist, maar 

vooral ook het dagelijkse ritme van opstaan en naar school toe gaan.  

We snappen dat, nu alles rustiger is ouders soms de behoefte hebben 

aan een extra vakantie of vrije dag met hun gezin. We vragen u                                                      

echter met klem om de schoolvakanties aan te houden of een                                       

weekendje weg te plannen als we aansluitend aan een weekend een 

studiedag hebben. Zoals u weet kunt u alleen buiten de vakanties op 

vakantie als u aan verschillende voorwaarden voldoet (u kunt in geen 

enkele vakantie 2 weken weg omdat uw beroep dit niet toelaat, u 

verdient binnen deze vakanties het leeuwenaandeel van uw inkomen,              

u bent zelfstandig ondernemer). U zult begrijpen dat er maar weinig 

mensen hiervoor in aanmerking komen. Alle aanvragen zullen                                     

samen met de leerplichtambtenaar bekeken worden. Bij onterecht 

verzuim zijn we verplicht dit te registeren. In het belang van uw 

kinderen vragen we u om uw kinderen zoveel mogelijk naar school        

te laten gaan, ook als uw kind nog in de kleutergroep zit.                                 

Overleg altijd even met de leerkracht van uw kind als uw kind om                     

een bepaalde redenen lessen moet missen. Samen met u kunnen we 

zorgen voor een stabiele en goede ontwikkeling van uw kind! 
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Schoolfoto’s                                                                                                       

Vandaag ontvangt u van uw kind een formulier met een  

voorbeeldfoto van de schoolfoto’s. Op dit vel staat een inlogcode 

waarmee u de foto’s op de computer kan bekijken en eventueel 

bestellen. Mocht u er niet uitkomen met bestellen dan vindt u in de 

bijlage een uitleg.  

 

Telefonisch spreekuur Jeugdverpleegkundige GGD                                                                                     

Op donderdag 16 juni houdt Corrie Nauta, Verpleegkundige Jeugdgezondheid, van 15.30-

17.00 u. weer een telefonisch spreekuur. In de bijlage van deze nieuwsbrief leest u hier 

meer over.  


