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Schoolinfo
Geachte ouder(s) verzorger(s),
Hierbij Schoolinfo nr. 15. De afgelopen tijd hebben we veel informatie verzameld
voor de plannen met ons onderwijs voor de komende tijd. Als input hebben we de
tevredenheidsonderzoeken, het visie-traject en gesprekken met ouders en
kinderen. Het huidige schoolplan (2015-2019) is bijna verlopen en
langzamerhand kijken we vooruit naar de komende periode (2019-2023). We
willen graag de visie en input omzetten in concrete activiteiten waar we de
komende jaren mee aan de slag willen. Maandagmiddag 14 mei gaan we hier als
team mee aan de slag. We houden u op de hoogte!
Met vriendelijke groet,
Jan Hendrik Pesman
Koningsspelen
Donderdag 26 april organiseren we de jaarlijkse
Koningspelen. Dit jaar spelen we spelletjes op het
schoolplein en in onze eigen school. De leerlingen worden
gewoon om 8.30 uur op school verwacht. Om 9.00 uur
zullen we ons verzamelen op het plein, waar we beginnen
met het dansje Fitlala. Hiermee worden de Koningspelen
geopend. De spelletjes zullen dan ongeveer om 9.30 uur
starten. De leerlingen uit de verschillende groepen worden
gemixt en gaan onder leiding van een groepsleider uit groep 8 bij de
verschillende spellen langs. De leerkrachten assisteren bij de verschillende
onderdelen. De leerlingen ontvangen deze morgen limonade en een gezonde
snack. Om 12.00 uur gaan we genieten van de Koningslunch. De school eindigt
gewoon om 14.15 uur.
‘Wijbrandi`s bijpraat-avond’
Gisteravond (24 april) was de ‘Wijbrandi`s bijpraat-avond’. Een grote groep
ouders werd geïnformeerd over de uitslagen van de tevredenheidsonderzoeken,
de formatie voor het komende schooljaar, het visie-traject voor de komende
jaren, informatie uit de OC (oudercommissie) en tenslotte de MR
(medezeggenschapsraad). Aan het einde van de avond was er ruimte voor
vragen. We kijken terug op een goede en mooie avond waarbij veel ouders
aanwezig waren. Allen hartelijk dank.
Vacature MR (oudergeleding)
Per volgend schooljaar zoekt de MR een nieuw lid. Dit omdat Eelkje de Vries
haar termijn er op zit. Vindt u het leuk om mee te denken over het beleid van de
school? Dan bent u diegene die de MR zoekt. U kunt zich melden bij de MR van
onze school of bij de schoolleiding.

Kerk-School-Gezinsdienst
Zondag 8 april jl. was de Kerk-School-Gezinsdienst. Dit is een kerkdienst van en voor kinderen. Kinderen
hebben een grote inbreng in deze dienst. Zo speelden ze een toneelstukje, lazen ze voor en deden het gebed.
Het was leuk om zoveel kinderen in de kerk te zien. Ook volgend schooljaar is er weer een soortgelijke dienst.
Wellicht is het dan goed om in de aankondiging aan (nieuwe) ouders uit te leggen wat het nu precies is.
Hopelijk kunnen we dan volgend jaar nog meer ouders en kinderen verwachten! De collecte van deze dienst
was voor school Lyndensteyn te Beetsterzwaag. De opbrengst van deze collecte was €158,72.
Oud papier
Onderstaand de planning 2018 voor het ophalen van het oud papier.
25 april: fam. Jonker, 25 mei fam. Abma, 22 juni fam. Wierda, 20 juli: fam. Smidt
en 17 augustus fam. Drost.
Kunst Atelier Oude- en Nieuwehorne
Oude-Nieuwehorne

Popatelier: Samen popsongs zingen en spelen op
verschillende instrumenten. Muziek maken met
gitaren, op een keyboard of op een drumstel. Dat
kan in dit popatelier.

Popatelier
Leeftijd: 8-12 jaar
14.30-15.30 uur
De Sevenaer
Arvan Blok
Dinsdag 22,29 mei,5,12,19 juni
Max. 8 kinderen

Aanwezigheid directie komende tijd:
Maandag:
Dinsdag:
Week 20
14 t/m 18
Jan Hendrik
Freerk
mei
`s middags

Woensdag:

Donderdag:

Vrijdag:

-

Freerk
`s middag

-

Maandag:

Dinsdag:

Woensdag:

Donderdag:

Vrijdag:

Tweede
Pinksterdag

Freerk

Jan Hendrik
`s morgens

Freerk
`s middags

Oudehorne
`s middags

Week 22

Maandag:

Dinsdag:

Woensdag:

Donderdag:

Vrijdag:

28 mei
t/m 1 juni

-

Freerk

Jan Hendrik
`s morgens

Freerk
`s middags

-

Week 23

Maandag:

Dinsdag:

Woensdag:

Donderdag:

Vrijdag:

Freerk

-

OMT

-

Week 21
21 t/m 25
mei

4 t/m 8
juni

Jan Hendrik

Week 24
11 t/m
15 juni

Maandag:
Jan Hendrik

Dinsdag:

Woensdag:

Donderdag:

Freerk

-

Freerk
`s middags

Vrijdag:
Jan Hendrik
`s middags

Uit de schoolgids:
Iedere schoolinfo staat er een stukje uit de schoolgids in de schoolinfo. Deze keer gaat het over de
verlofregeling.
Verlof buiten de officiële schoolvakanties kan slechts worden verleend wegens specifieke aard van beroep van
één van de ouders. Het vakantieverlof mag slechts éénmaal per schooljaar voor maximaal 10 schooldagen
worden gegeven en mag niet plaatsvinden in de eerste twee lesweken van het schooljaar. Soms kan extra
verlof noodzakelijk zijn op grond van “gewichtige omstandigheden” bijv. persoonlijke of familieomstandigheden.
Dit kunnen zijn: huwelijk, ernstige ziekte of overlijden van familieleden.
Voor verlof bij gewichtige omstandigheden geeft de directeur toestemming.
Het verlof moet altijd schriftelijk worden aangevraagd; formulieren hiervoor zijn op school verkrijgbaar.
Onder “gewichtige omstandigheden”’ vallen situaties die veelal buiten de wil van de ouders en/of de leerling
liggen. Voor bepaalde omstandigheden kan vrij worden gevraagd. Hierbij moet gedacht worden aan: het
voldoen van een wettelijke verplichting, zolang dit niet buiten de lesuren kan:
* verhuizing (1 dag);
* huwelijk van familieleden (1 dag als dit binnen de woonplaats plaatsvindt, anders 2 dagen);
* ernstige ziekte van familieleden;
* bevalling van de moeder;
Als uw kind nog geen 5 jaar is, hoeft u niet officieel vrij te vragen. Wel stellen we het op prijs als u het verlof
tijdig meldt. Een 5-jarige leerling heeft recht op ten hoogste 10 uren vrij per week. Het kan immers zijn dat een
hele week naar school gaan nog te vermoeiend is.
Ongeoorloofd verzuim moet altijd worden gemeld aan de leerplichtambtenaar van de gemeente Heerenveen
en sinds april 2017 door de directeur digitaal worden doorgegeven aan Duo.

Belangrijke data
26 april
27 april t/m 11 mei
16 mei
21, 22 mei
30 mei
1 juni

Koningsspelen
Meivakantie
Schoolkorfbal
Kinderen vrij i.v.m. Pinksteren
Schoolfotograaf
Meester Freerk groep 7/8

