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Maandag 06 februari Ontwikkelgesprekken 
Directie afwezig i.v.m. directieberaad 

Dinsdag 07 februari Ontwikkelgesprekken 
Woensdag 08 februari Ontwikkelgesprekken 
Donderdag 09 februari Ontwikkelgesprekken 
Vrijdag 10 februari Ontwikkelgesprekken 

Maandag 13 februari Directie afwezig 
Dinsdag 14 februari Directie ’s ochtens afwezig i.v.m. studie 

MR-vergadering 
Woensdag 15 februari  
Donderdag 16 februari Directie ’s middags afwezig 
Vrijdag 17 februari Directie afwezig i.v.m. studie 

Carnaval 

 

GEFELICITEERD! 

 
10 februari  Jordy Smit  groep 6 
13 februari  Thygo de Groote groep 1 
   Joyce Weidijk  groep 1 
   Juf Ella Hofman 
 
 
 

WELKOM BIJ ONS OP SCHOOL! 

 
06 februari  Joudi Tarsha Kurdi  groep 6 
13 februari  Thygo de Groote  groep 1 
 
 
 
 
 
 
 

VERZOEK: PARKEREN VOOR DE FLAT 

 
Als u deze week voor de ontwikkelgesprekken naar school komt, zou u dan zo vriendelijk 
willen zijn om de auto te parkeren bij de flat i.p.v. voor de school? 
Alvast hartelijk dank voor uw medewerking. 
 

CARNAVAL          17 FEBRUARI 

 
Op vrijdag 17 februari vieren we samen Carnaval. Nadere informatie over het programma 
volgt.  



 

EXTRA CONTROLE LUXE VERZUIM OP 17 FEBRUARI  

In de Leerplichtwet staat dat een leerplichtige leerling de school moet bezoeken als er 
onderwijs wordt gegeven. Leerlingen mogen dus nooit zonder toestemming van de directeur 
van de school wegblijven.  
Wanneer een ouder de leerplichtige leerling thuis houdt om eerder op vakantie te kunnen 
gaan, is er sprake van ongeoorloofd verzuim, namelijk luxe verzuim. Dit is niet toegestaan.  
Op vrijdag 17 februari 2017, de dag voor de voorjaarsvakantie,  vinden er controles plaats op 
enkele scholen  in de gemeente Borger-Odoorn, Coevorden en Emmen inzake luxe-verzuim. 
Medewerkers van het team Jongeren en Leerplicht gaan scholen bezoeken om het verzuim 
op die dag te controleren. Daarna zullen er huisbezoeken plaatsvinden bij ouder(s) van 
leerlingen, die zonder toestemming van de directeur afwezig zijn. Ook het ziekteverzuim van 
die dag wordt gecontroleerd. 
Wanneer uiteindelijk blijkt dat er sprake is van luxe verzuim zal er een proces-verbaal 
worden opgemaakt. Ouders krijgen hiervoor een oproep van de gemeente. 
 

NIEUW BUITENSPEELMATERIAAL 

Vorig week heeft de oudervereniging nieuw buitenspeelmateriaal op school gebracht. Deze 

materialen zijn aangeschaft via de opbrengsten van de Sponsorloop die gehouden is op  

30 september 2016. Er wordt al goed mee gespeeld in de pauze. Zie ook de foto’s op de 

website. 

   

 



 

 


