Kerkendijk 81
5712 ET Someren-Heide
Tel. 0493-491654
E-mail: info.jozef@prodas.nl

NIEUWSBRIEF SEPTEMBER 2017

Beste ouders,
Het zit er weer op, die lekkere vakantie! Het valt niet mee om de wekker weer te
horen gaan, ’s morgens als het nog donker is… Maar inmiddels is het hele team
weer lekker aan de slag en dan weten we weer waarom het zo leuk is om in het
onderwijs te werken: die blije snoetjes iedere morgen!
In deze nieuwsbrief enkele onderwerpen die van belang zijn voor u als ouder.
Ouderkalender
De link naar de ouderkalender werkte niet helemaal zoals we wilden. Vanaf april leek
de ouderkalender helemaal leeg te zijn en dat klopt natuurlijk niet. Inmiddels is dit
probleem opgelost en zou u, door op de onderstaande link te klikken, in de volledige
ouderkalender terecht moeten komen. Hierin vindt u alle data en bijzonderheden van
het komende schooljaar. Als wij in de tussentijd iets veranderen in de kalender, ziet u
deze wijzigingen ook terug.
Het is verstandig de kalender in de gaten te houden!
https://outlook.office365.com/owa/calendar/5d3ead98f5a047a999e694015ae7a6e7@
prodas.nl/cf23742c7e934449abddb6bdb0b37cf811097142140961496683/calendar.h
tml
Verlof buiten de schoolvakanties
Ik krijg regelmatig het verzoek van ouders of zij met hun kinderen buiten de reguliere
schoolvakanties op vakantie mogen. Hierover zijn landelijk duidelijke regels
afgesproken. Ook de gemeente Someren werkt volgens deze regels en het is mijn
verantwoordelijkheid me aan deze wetgeving te houden. Ik leg hierover
verantwoording af bij de leerplichtambtenaar van de gemeente Someren, mevrouw
Hikspoors. Ik ben bovendien verplicht haar op de hoogte te brengen van
ongeoorloofd verlof.
In principe mogen de kinderen niet wegblijven buiten de reguliere vakanties en moet
u met uw gezin dus in (een van de) schoolvakanties op vakantie gaan. In enkele
gevallen mag het wel. Hieronder zet ik voor u de voorwaarden op een rijtje waaraan
uw bijzondere vakantieverzoek moet voldoen:

- een van de ouders heeft een specifiek beroep waardoor in de periode van
1 augustus t/m 31 juli in GEEN ENKELE SCHOOLVAKANTIE verlof opgenomen kan
worden. U kunt dus NIET op vakantie in de zomervakantie of in een andere
schoolvakantie in dat jaar;
- er is een werkgeversverklaring waarin staat dat geen andere vakantie mogelijk is;
- de verlofperiode duurt maximaal 10 schooldagen;
- er wordt maar 1 keer verlof aangevraagd, dus bijvoorbeeld NIET 2 x 5 schooldagen;
- het verzoek moet minstens 8 weken van tevoren ingediend zijn.
Er zijn nog een heleboel specifiekere regeltjes, maar daar zal ik u nu niet mee
vermoeien. Als u meer wilt weten of als u hier nog vragen over heeft, loopt u dan
gerust binnen, dan zal ik ze zo goed mogelijk beantwoorden.
Informatieavond
Op maandag 4 september is, zoals u misschien al in de kalender gezien heeft, de
informatieavond gepland. Die avond vertel ik u wat meer over het nieuwe Leesplan
en de Ateliers. Daarna bent u welkom in de groep(en) van uw kind. Zie voor meer
details het informatieboekje.
Schoolplein schilderen
Merel Duijndam (moeder van Lana uit groep 2) zal op vrijdag 8 september bij mooi
weer het schoolplein gaan voorzien van prachtige nieuwe, fleurige schilderingen,
deels ontworpen door leden van de leerlingenraad. Dat kan ze, zeker met haar dikke
buik, natuurlijk niet alleen. Wie o wie zou haar op die middag kunnen helpen met het
beschilderen van het schoolplein? Laat het mij weten met een e-mail, dan geef ik het
aan Merel door!
Mocht het die dag regenen, dan wijken we uit naar de vrijdag erop, 15 september.
Cursus De Typetuin
Typecursus de Typetuin in oktober van start!
Bij voldoende aanmeldingen gaat op onze school op dinsdag 3 oktober 2017 om
15.30 uur de vernieuwde typecursus van de Typetuin van start. Er zijn nog enkele
plaatsen beschikbaar. Schrijf snel in, want vol = vol! Meer info kunt u
hier downloaden.
Namens de luizenmoeders
De eerste luizencontrole is alweer achter de rug en gelukkig heeft geen van de
kinderen ongenode gastjes meegebracht van de vakantie…! Bent u nieuw op de Sint
Jozefschool, zorgt u dan in ieder geval voor een nieuwe luizenzak, zodat daarin de

jassen en tassen van uw kind kunnen worden opgeborgen. Ze zijn te koop bij onze
conciërges Leo en Johan.
Misschien heeft u het al gezien, maar Kruidvat verkoopt momenteel haarelastiekjes
die luizen tegen zouden gaan. Tip?

Als u nog vragen heeft over deze nieuwsbrief, loopt u dan gerust bij me binnen!
Groeten,
Marieke Fourkioti
Locatieleider basisschool Sint Jozef

