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MR-vergadering 19:30 uur op De Hoekstee
Studiemiddag ‘Visie’: Alle kinderen zijn om 12.00 uur vrij!
Bezoek Miramar expositie "Plasticsoep" (7 t/m 8)
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In het zonnetje
Afgelopen donderdag waren de techniekopa’s weer in school. Zij leren de kinderen van groep 6, 7 en 8
de beginselen van solderen. Door Corona is het ruim anderhalf jaar geleden dat de opa’s in school zijn
geweest. We heten Hendrik Doorn, Klaas Duiven en Henk van Nieuwenhoven dan ook van harte
welkom.

Omgaan met verzuim
Dagelijks houden de leerkrachten bij welke kinderen wel en welke niet op school zijn en registreren zij
dit in het leerlingvolgsysteem Parnassys. Verzuim kan geoorloofd of niet geoorloofd zijn. Onder
geoorloofd verlof vallen bijvoorbeeld ziekteverzuim of verlof voor bijzondere aangelegenheden. Onder
ongeoorloofd verlof vallen bijvoorbeeld te laat komen (wordt als een uur verzuim geregistreerd) of
zonder toestemming buiten de schoolvakanties op vakanties.
Scholen worden geacht streng op verzuim toe te zien en hier volgens de wet- en regelgeving naar te
handelen. Omdat deze regelgeving best uitgebreid is, zal er in de komende nieuwsbrieven telkens aan
bepaald aspect van verzuim aandacht worden besteed.
Hieronder staat wat er van school verwacht wordt bij (te vaak) ziekmelden of te laatkomen.

•
•
•
•

Binnen 3 dagen na ziekmelding legt school (leerkracht) contact met zieke leerling/ouders
School houdt een verzuimgesprek vanaf 5 schooldagen of voor de 2e keer ziek in 3 maanden
School meldt leerling aan bij de jeugdarts vanaf 10 schooldagen en bij de 3e keer in 3 maanden
Melden bij leerplicht vanaf 16 uur in 4 weken vermoedelijk ongeoorloofd schoolverzuim

Het in gesprek gaan met ouders heeft als doel om samen in overleg te treden en af te stemmen hoe te
veel verzuim kan worden voorkomen. Onderzoeken wijzen uit dat kinderen die op de basisschool al
veel verzuimd hebben een groter risico lopen om in hun latere schoolcarrière tot de drop-outs gaan
behoren (kinderen die vroegtijdig stoppen met de studie of thuis komen te zitten)

Nieuwe Biebhulp
Wij vinden het heel fijn dat we in Martine, de moeder van Jorinde uit groep 7, een nieuwe biebhulp
hebben gevonden. Martine heeft eerst een keer kennisgemaakt en draait inmiddels al een paar weken
mee. Hartstikke fijn, Martine, dat jij nu samen met Anna de kinderen begeleidt en stimuleert bij het
kiezen van een passend boek en daardoor bijdraagt aan de nodige leesbevordering en -beleving.

Rookvrij schoolterrein
Misschien heeft u de nieuwe borden op de schoolhekken al opgemerkt: Op
ons schoolterrein geldt een rookverbod.
Het rookverbod op schoolterreinen is één van de belangrijke maatregelen
op weg naar een rookvrije generatie. Een gezonde leeromgeving vinden wij belangrijk. Daarom heeft
stichting Talent Westerveld vanaf dit schooljaar rookvrije schoolterreinen. Er mag dan nergens meer op
het schoolplein gerookt worden. Dit geldt voor iedereen: leerkrachten, ondersteunend personeel,
ouders en bezoekers. Ook tijdens ouderavonden en andere activiteiten buiten schooltijd.
Waarom een rookvrij schoolterrein?
Vanaf 1 augustus 2020 moeten alle scholen een rookvrij schoolterrein hebben. Onze school wil
leerlingen een gezonde en rookvrije leeromgeving bieden. Uit onderzoek blijkt dat ‘zien roken, doet
roken’. Kinderen en jongeren beginnen gemakkelijker en eerder met roken als ze roken in hun
omgeving zien. Een rookvrij schoolterrein helpt leerlingen niet te starten met roken en voorkomt
ongewenst meeroken.
Alvast onze dank voor uw medewerking! Met elkaar dragen we bij aan een gezonde leeromgeving voor
onze kinderen.

BHV- en EHBO trainingen leerkracht
Jaarlijks volgt een aantal leerkrachten BHV-training en/of EHBO-scholing. Ook de komende weken zijn
enkele leerkrachten actief om hun kennis en vaardigheden up-to-date te houden. De BHV-ers leren ook
hoe de school, indien nodig, snel ontruimd kan worden. Binnenkort zullen we een ontruiming ook in de
praktijk gaan oefenen.

Politiekids
Onlangs hebben de wijkagent en de beweegcoach van gemeente Westerveld het project “Politiekids”
aan de kinderen van groep 7 en 8 gepresenteerd. Wat dit project inhoudt staat op de volgende
bladzijde duidelijk weergegeven. Inmiddels hebben al 5 kinderen zich opgegeven. Een mooi initiatief,
waarmee de kinderen enerzijds kennismaken met het politiewerk en anderzijds lekker sportief en
uitdagend bezig zijn. Veel plezier, Politiekids!!
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Nieuws van Kaka
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Prikbord

VVN: AAN in het donker
Als fietser ben je kwetsbaar in het verkeer. Zeker als het donker wordt, dan is het extra belangrijk dat je goed
zichtbaar bent. Daarom steunt Veilig Verkeer Nederland de overheidscampagne AAN in het donker! Hoe sta jij aan?
1. Zet je fietslicht aan
Meedoen is makkelijk! Een handige cue is de straatverlichting. Staat deze aan? Dan is het tijd je fietsverlichting aan te
zetten. Ook bij regen of mist is verlichting verplicht.
2. Check je fiets
Is jouw fietsverlichting en -reflectie in orde? Je controleert het gemakkelijk op school met het project Veilig op de
Fiets of thuis met de online VVN Fietscheck.

Jeugdfonds Sport & Cultuur
Het Jeugdfonds Sport & Cultuur biedt kinderen en jongeren (4 tot 18 jaar) uit gezinnen met
weinig geld de mogelijkheid om lid te worden van een
(sport)vereniging of culturele organisatie/vereniging. Het fonds
betaalt de contributie/het lesgeld. Daarnaast delen ze in bepaalde
gevallen waardebonnen uit voor de aanschaf van materialen en/of
kleding. Voor sport is er een maximaal bedrag van €225,- per kind
per jaar beschikbaar. Voor cultuur geldt een maximale bijdrage
van €425,- per kind per jaar.
U kunt bij Beweegcoach Kim ten Klooster-Dijkstra van gemeente Westerveld of zij een
aanvraag voor u kan doen. Neem contact op via beweegcoaches@gemeentewesterveld.nl
of via telefoonnummer 14 0521.
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