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Controle op luxe verzuim
De leerplichtambtenaren in de regio Midden- en Zuid- Kennemerland hebben met
elkaar afgesproken om controles uit te voeren op het zogenaamde luxe verzuim. Dit
is het ongeoorloofd verzuim voorafgaand of aansluitend op een vakantie waar geen
toestemming voor is verleend door de directeur van de school.
Bij de controles worden ook ziekmeldingen gecontroleerd met een huisbezoek.
Voor een verlofaanvraag voor extra vakantie gelden de volgende regels.
Op vakantie tijdens schooltijd is in principe onmogelijk. Een uitzondering kan
gemaakt worden wanneer een kind gedurende geen enkele schoolvakantie twee
weken gezinsvakantie kan genieten vanwege de “specifieke aard van het beroep”
van één van de ouders (uit jurisprudentie is gebleken dat er vanuit gegaan wordt dat
de ouder het merendeel van zijn inkomsten slechts in de zomervakantie kan
verdienen). In dat geval kan bij de directeur van de school verlof worden
aangevraagd voor extra vakantie. De directeur kan in deze gevallen één maal per
jaar voor ten hoogste tien schooldagen verlof verlenen. Het moet dan gaan om de
enige gezinsvakantie in dat jaar.
Voor vliegend personeel van luchtvaartmaatschappijen geldt dat zij moeten kunnen
aantonen een afwijzing te hebben gekregen op een aantal binnen de
schoolvakantie(s) vallende aanvragen voor vakantie. Alleen dan mag de school
verlof voor maximaal tien schooldagen toestaan.
NB: alleen een werkgeversverklaring is geen geldige reden voor het verlenen
van verlof voor extra vakantie. Er mag geen verlof worden verleend op grond
van organisatorische problemen bij de werkgever. Het moet gaan om
“onoverkomelijke bedrijfseconomische bezwaren”.




Verlof kan alleen verleend worden onder de volgende voorwaarden:
de verlofperiode mag niet vallen in de eerste twee weken van het schooljaar
de aanvraag voor extra verlof moet ten minste acht weken van tevoren worden
ingediend bij de directeur van de school. Dit heeft te maken met een eventuele
bezwaarperiode
de verlofperiode mag niet meer dan tien schooldagen beslaan. Voor een periode
van meer dan tien schooldagen mag wettelijk gezien geen toestemming worden
verleend.

Glimlachjes
Een meisje dat tijdens het buitenspelen even naar binnen ging om te plassen, vroeg:
“Wil jij even in mijn fiets letten juf.”
Een jongen was van de trap afgevallen en huilde: “ Ik vielde af de trap.”
Tijdens de TSO: Juf mijn voeten doen zeer, ik denk dat mijn schoenen te
klein zijn! Nee hoor je hebt ze verkeerd om aan. 

Koningsspelen bovenbouw.
Vrijdag 22 april is het zover; de koningsspelen van 2016. Vandaag hebben de kinderen op papier
een brief mee gekregen met alle nodige informatie.
Het belangrijkste zijn de tijden:
09.05 uur verzamelen op de trap bij Shi Ling (chinees restaurant)
14.00 uur de kinderen kunnen weer worden opgehaald op de trap bij Shi Ling (chinees
restaurant)
Voor verdere informatie zie brief.
Koningsspelen onderbouw.
Op vrijdag 22 april is het zover: De koningsspelen 2016. De onderbouw (gr 1 t/m 4) blijft deze
dag in en rond school. De schooltijden zijn: 8.30 uur tot 13.00 uur.
De kinderen doen deze ochtend een sport en spel circuit in en rondom school. Belangrijk is dat
de kinderen deze dag goede schoenen aan hebben en kleding waarin ze goed kunnen bewegen.
De kinderen lunchen deze dag op school en hoeven daar dus niets voor mee, de lunch wordt
verzorgd.
Wij zouden het heel fijn vinden als wij genoeg hulp hebben deze dag. U kunt zich opgeven op de
inschrijflijsten bij de deur van groep 1/2 en groep 3/4.
OUDER TEVREDENHEIDS ONDERZOEK
Binnenkort houden wij een tevredenheidsonderzoek onder de ouders. Het doel hiervan is om een
compleet beeld te krijgen van hoe door ouders gedacht wordt over onze school. Deze informatie
zullen wij gebruiken om de kwaliteit van de school te optimaliseren.
In de enquête zijn ook vragen opgenomen over de schooltijden en uw tevredenheid hierover. U
kunt tips en opmerkingen toevoegen.
De enquête wordt digitaal uitgezet op maandag 24 april. U krijgt op die datum een mail op het
bij ons bekende mailadres. In de mail wordt een link gegeven en een inlogcode. Via het Internet
kunt u daarmee de enquête invullen.
Mochten wij nog niet over het juiste mailadres beschikken geef dit dan zo spoedig mogelijk aan
ons door. Zonder mailadres kunnen wij u helaas niet uitnodigen om de enquête in te vullen en u
kunt dan ook de Weekbrief / ’t lopend Vuurtje niet ontvangen.
Wij hopen dat u aan de enquête zult meewerken; hoe meer reacties hoe duidelijker ons beeld

over de mening van ouders.

Schoolvoetbal jongens en meisjes groep 5/6
Het is dit jaar helaas klaar met het schoolvoetbal ! Afgelopen week hebben de jongens van groep
5/6 hun kwartfinale wedstrijden niet kunnen winnen. Wel hebben ze gewerkt als
Vuurtorenpaarden. Ze bleven rennen en proberen te voetballen. De laatste twee wedstrijden
kwamen we zelfs nog voor te staan. We kunnen weer trots zijn op onze binken. Ook de meisjes
5/6 hebben de week daarvoor in de stromende regen niet kunnen winnen van hun tegenstanders.
En ook voor hun geldt dat ze keihard bleven werken tot het einde. Goed gedaan meiden!
Wederom iets om trots op te zijn.
Schoolvoetbalcoaches
We willen de coaches van dit jaar ontzettend bedanken voor het begeleidingswerk dat ze gedaan
hebben. De shirts regelen, trainen regelen en zorgen dat iedereen aan voetballen toe kon komen !
Petje af voor jullie. En als we dan trots zijn op onze kinderen, dan kunnen we dat dus ook zijn
op Natascha, Daniëlle en Diana die de jongens en meisjes van groep 5/6 hebben gecoacht. Dank
jullie wel!!!!!!
Gameverslaving
Het onderwerp van Nieuwsbegrip deze week is "gameverslaving". Een ontzettend boeiend
onderwerp. Dat vinden ook de kinderen in de groepen. In de andere tekstsoort staan de uitslagen
van een onderzoek uit 2014 gedaan bij jongens en meisjes van 5 t/m 12 jaar. Er staat een top 10
van meest gespeelde games en ook wordt een aantal verschillen genoemd tussen games voor
jongens en games voor meiden. Wilt u al een tijdje in gesprek met uw kind over gamen, dan is
het samen lezen van de tekst misschien een mooie manier om het gesprek te starten.
Groep 5 en rekenen
Het is heel mooi om te zien hoe de kinderen uit groep 5 met steeds grotere getallen leren
rekenen. De meesten zijn al flink onderweg om dat (bijna) foutloos te doen. Wel wil ik graag uw
hulp vragen bij het thuis oefenen van het klokkijken. Met name het overzetten van kloktijd naar
digitale tijd, vindt een aantal kinderen nog moeilijk. (En in mindere mate geldt dat voor het
digitaal naar kloktijd) Dit bovenstaande gaat niet over alle kinderen in groep 5. Maar als u met
uw kind even oefent, dan merkt u snel genoeg of het vloeiend gaat, of dat het nog moeilijk wordt
gevonden. Succes!
Tarieven Overblijf
Na beraad met de OR en de MR is besloten de tarieven voor het overblijven op de beide locaties
gelijk te gaan trekken. Omdat de tarieven flink verschillen gaan we dat over twee jaar
uitspreiden.
Komend schooljaar gaan de tarieven op West iets omhoog en op Oost naar beneden. De prijzen
worden:
West € 2,00
Oost € 2,25
U kunt voor het overblijven op beide locaties 10-rittenkaarten kopen. Daarnaast zijn we aan het
onderzoeken hoe we betaling middels overschrijvingen kunnen organiseren. U hoort daarvan

zodra er duidelijkheid is.
In het schooljaar 2017 – 2018 gaan de prijzen op beide locaties naar € 2,25
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 Vrijdag 22 april: Koningsspelen
 25 april t/m 6 mei: Meivakantie

