Nieuwsbrief van 26 september 2014

Nieuwsbrief CBS ‘t Kompas

Jarigen
27 september Alysha Venema
7 jaar
4 oktober
Evelien de Graaf
9 jaar
28 september Darmi Cleofa
9 jaar
4 oktober
Sven de Graaf
9 jaar
1 oktober
Darja Hartman
9 jaar
5 oktober
Norah Werksma
6 jaar
3 oktober
Edward Markosyan 13 jaar
6 oktober
Riqufjeno van Brakel 9 jaar
4 oktober
David de Nooyer
7 jaar
7 oktober
Maura Klöpping
8 jaar
Alle jarigen van de komende weken willen we alvast van harte feliciteren en een fijne verjaardag
toewensen!

Kinderboekenweek ‘Feest!’
Woensdag 1 oktober begint de Kinderboekenweek met als thema ‘Feest!’.
We starten de Kinderboekenweek met een kinderboekenbal. Dit betekent dat de kinderen op
woensdag 1 oktober verkleed naar school mogen komen. Ze mogen verkleed gaan als hun favoriete
karakter uit een boek. Daarbij kunt u denken aan Pippi Langkous, Puk van de Petteflet, etc.
Bij goed weer zullen de teamleden de kinderen buiten opvangen met een activiteit. De kinderen
hoeven die dag geen tussendoortje (eten en drinken) mee te nemen.
Informatieavond
Afgelopen dinsdag heeft u op de informatieavond informatie kunnen
krijgen van de school en van uw kind over zijn of haar groep. De avond
was zeer goed bezocht, er waren veel ouders om te komen luisteren en
bijna alle kinderen kwamen om iets te vertellen over hun groep.
Ook waren Hilde Post (sociaal verpleegkundige), Hennie Mulder (CJG) en
Lala Sambo (MJD-STIP) aanwezig om kort iets te vertellen over hun
aanwezigheid op onze school.Iedereen wordt heel erg bedankt voor zijn
of haar aanwezigheid en medewerking!
Ateliers
Op de deuren van de lokalen vindt u een schema waarop u zich kunt inschrijven voor het
helpen bij de ateliers. Ateliers zijn workshops op cultureel en kunstzinnig gebied waaruit de kinderen
kunnen kiezen. U kunt dan denken aan dans, muziek of werken met materialen. Zonder uw hulp
kunnen we deze ateliers niet uitvoeren, dus uw medewerking is van harte welkom!

Hallo ouders en verzorgers,
Sinds een paar weken lopen wij rond op CBS 't Kompas. Misschien heeft u
ons al eens zien zitten. Vaak zijn we in de grote zaal te vinden. Op dit moment zijn
wij bezig met ons afstudeeronderzoek over het belang van voeding bij
basisschoolkinderen voor de opleiding Sport, Gezondheid & Management
van de Hanzehogeschool Groningen. Binnenkort nemen wij hiervoor een
korte vragenlijst af. Niet alleen uw kind, maar ook u wordt gevraagd
één in te vullen. Deze zal op het schoolplein aankomende week verspreid
worden. Wanneer u meer wilt weten, mag u ons altijd aanspreken.
Groeten Veerle de Vries & Anouk Trooster
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Verlof aanvragen
Voor het aanvragen van verlof zijn een aantal wettelijke richtlijnen opgesteld. Deze kunt u hieronder vinden.
1. Vakantieverlof (artikel 13a van de leerplichtwet)
Een verzoek om vakantieverlof dient minimaal 8 weken tevoren aan de directeur van de school te worden
voorgelegd. Vakantieverlof wordt alleen dan verleend, wanneer:
- wegens de specifieke aard van het beroep van één van de ouders het slechts mogelijk is buiten de
schoolvakanties op vakantie te gaan en tevens een werkgeversverklaring wordt overlegd waaruit blijkt
dat geen verlof binnen de officiële schoolvakantie mogelijk is.
Dit verlof:
- mag hooguit éénmaal per schooljaar worden verleend;
- mag niet langer duren dan 10 dagen;
- mag niet plaatsvinden in de eerste twee lesweken van het schooljaar.
2. Gewichtige omstandigheden 10 schooldagen per schooljaar of minder (artikel 14, lid 1).
Een verzoek om extra verlof ingeval van gewichtige omstandigheden voor 10 schooldagen per schooljaar of minder
dient vooraf of binnen twee dagen na ontstaan van de verhindering aan de directeur van de school te worden
voorgelegd. Onder gewichtige omstandigheden wordt verstaan, omstandigheden die buiten de wil van de leerling of
de ouders zijn gelegen.
Enige voorbeelden van gewichtige omstandigheden zijn:
a. het voldoen aan een wettelijke verplichting, voor zover dit niet buiten de lesuren kan geschieden;
b. verhuizing (ten hoogste 1 dag);
c. het bijwonen van het huwelijk van bloed- of aanverwanten tot en met de 3e graad
(1 of ten hoogste 2 dagen);
d. ernstige ziekte van ouders of bloed- of aanverwanten tot en met de 3e graad
(duur in overleg met de directeur);
e. overlijden van bloed- of aanverwanten in de 2e graad (ten hoogste 2 dagen);
van bloed- of aanverwanten in de 3e of 4e graad (1 dag);
f. bij 25-, 40-, en 50 jarig ambtsjubileum en het 12½-, 25-, 40-, 50-, en 60-jarig huwelijksjubileum van
ouders of grootouders (1 dag).
Vragen ouders wegens gewichtige omstandigheden verlof aan voor meer dan 5 dagen achtereen, dan wijst de
directeur de aanvraag in principe af. Ouders kunnen dan, indien gewenst, bij de leerplichtambtenaar nog nadere
toelichting op het besluit krijgen.
N.B. Extra vakantie wordt niet als gewichtige omstandigheden aangemerkt.
3. Gewichtige omstandigheden meer dan 10 schooldagen per schooljaar(artikel 14, lid 3).
Een verzoek om extra verlof in geval van gewichtige omstandigheden voor meer dan 10 schooldagen per schooljaar
dient minimaal 4 weken tevoren via de directeur van de school bij de leerplichtambtenaar van de woongemeente te
worden ingediend.
OPGELET! De directeur is verplicht de leerplichtambtenaar mededeling te doen van ongeoorloofd schoolverzuim.
Tegen die ouders die hun kind(eren) zonder toestemming van school houden, zal proces-verbaal worden opgemaakt
Belangrijke gegevens
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Woensdag 1 oktober: start Kinderboekenweek
Maandag 6 oktober: Dag van de leraar
Woensdag 8 oktober: Studiedag – alle leerlingen
van onze school zijn dan vrij!!!!
Vrijdag 10 oktober: nieuwsbrief
Maandag 13 t/m vrijdag 17 oktober:
Herfstvakantie
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