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Agenda
3 – 7 april
9.00 uur: JGT

Maandag

10 – 14 april

Dinsdag

Nieuwsbrief
Leerlingenraad

Cultuurpalet groep 7/8 (op
de fiets!)

Woensdag

20.00 uur: MR vergadering

Donderdag

13.15 uur: Technieklessen
door 1e jaars- Marnix

Studiedag juf Lisette en juf
Patricia
Continu rooster groep 1-8
Paasviering

vrijdag

Goede Vrijdag: vrije dag
alle groepen

17 – 21 april
2e Paasdag: vrije dag alle
groepen
Eindtoets groep 8
13.15 uur: groep ½ naar
boerderij
Nieuwsbrief
9.00 uur: JGT
Leerlingenraad
19.30 uur: Ouderavond
relaties & seksualiteit
Koningsspelen
Continu rooster voor groep
5-8
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Ons project “De ONS van de toekomst” werd onder grote
belangstelling op maandagavond 27 maart j.l. afgesloten. De
kinderen hebben heel veel onderzocht en ontworpen m.b.t. een
nieuw schoolgebouw in de toekomst. Heel veel originele en
innovatieve ontwerpen werden tentoongesteld. Genoeg inspiratie
voor de architect!!
Fijn dat u er allemaal bij was.
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Sociale Veiligheid
In april en mei zullen wij op school een teamtraining, een ouderavond en
projectweken organiseren over het thema “Relaties en seksualiteit”. In de
brief, welke u gisteren via uw oudste kind en via de e-mail heeft
ontvangen, leest u hierover meer informatie. Wij vragen u deze informatie
goed door te lezen en door middel van de antwoordstrook of via de mail
aan te geven of u wel of niet naar de ouderavond over dit onderwerp komt
op donderdagavond 20 april. Wij willen dit graag samen met u bespreken,
dus wij hopen dat u allemaal komt!

Verzuimregistratie
Vanaf 1 april 2017 is ook het basisonderwijs volledig aangesloten op het landelijke Verzuimregister. Vanuit
het ministerie van Onderwijs (OC&W) is men van mening dat schoolverzuim serieus genomen moet
worden. Vanaf deze datum zijn wij verplicht om ongeoorloofd verzuim te melden in het Verzuimregister
van Duo. Via het Verzuimregister wordt verzuim automatisch gemeld aan leerplicht in de woongemeente.
Naast ziekteverzuim moeten wij ook registreren of kinderen regelmatig te laat komen, onregelmatig
aanwezig zijn, altijd afwezig zijn vlak voor een vakantie, ouders problemen hebben waardoor het kind
niet naar school komt.
Wanneer wordt een aanvraag voor verlof buiten de schoolvakantie zeker afgewezen en is er sprake van
ongeoorloofd verzuim:
– vakantie in een goedkopere periode of in verband met een speciale
aanbieding
– eerder vertrekken of later terugkeren in verband met (verkeers) drukte
– vakantie in verband met een gewonnen prijs
– vakantie bij gebrek aan andere boekingsmogelijkheden
– uitnodiging van familie of vrienden om buiten de schoolvakantie op
vakantie te gaan
– familiebezoek in het buitenland
– verlof voor een kind omdat andere kinderen uit het gezin al of nog vrij zijn
– deelname aan sportieve of culturele evenementen buiten schoolverband

Einde gratis schoolfruit
Volgende week ontvangen wij de laatste schoolfruitlevering. Dit betekent dat we vanaf de week van
16 april door blijven gaan met het nuttigen van fruit/groenten op de woensdag, donderdag en vrijdag
(zoals dit ook in de schoolgids te lezen is), maar dat u dit als ouder weer zelf mee moet geven met uw
kind.

Welkom
Afgelopen periode is groep ½ weer verder uitgebreid met de komst
van een nieuwe leerlinge: Yentl. Omdat zij 4 jaar is geworden mag
zij ook gezellig naar deze groep. We wensen haar en haar ouders
heel veel succes en (leer)plezier op de ONS.

Pasen
Op donderdag 13 april vieren wij Pasen. Zoals u in de jaarkalender heeft kunnen lezen
hebben wij deze dag een continurooster en zijn de kinderen dus om 14.00 uur uit.
We starten deze dag met een viering met alleen de kinderen. Deze Paasviering heeft als
thema: de Koning te Rijk. Als iemand heel gelukkig is, zeggen mensen weleens: Hij is de
koning te rijk. In de Bijbelverhalen van de Veertigdagentijd gaan we met Jezus op weg
naar Pasen. Jezus laat zien wat echte rijkdom is. Je bent echt rijk, als je veel te geven
hebt. Jezus maakt mensen gezond en gelukkig. Hij is bereid om alles te geven – zelfs zijn
eigen leven. Hij maakt mensen de koning te rijk.
Tussen de middag zullen de kinderen gezamenlijk in de groep een lunch nuttigen. Deze
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lunch wordt verzorgd door de activiteiten commissie. De kinderen hoeven die dag alleen maar wat drinken
mee te nemen voor de ochtend pauze.
Aansluitend zijn de kinderen t/m maandag 17 april vrij.
Wij kijken uit naar een gezellige dag met elkaar!

Gezocht: extra mensen luizenpluis
Er wordt nog een luizenpluis vader of moeder gezocht die het luizenpluisteam wil versterken.
In principe wordt er in de week na een schoolvakantie geplozen en extra op aanvraag. Heeft u interesse,
meld u zich dan bij Annette. Heel hartelijk dank.

Vanuit de omgeving
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