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Paasontbijt
Vanochtend waren alle tafels weer feestelijk gedekt voor het Paasontbijt.
Wij konden weer genieten met elkaar van een heerlijke maaltijd. Ook is
de Paashaas nog langs geweest met heerlijke eieren. Wat een feest was
dat! Wij willen de ouderraad heel erg bedanken voor de ondersteuning
in de voorbereidingen en ook alle ouders die eieren hebben gekookt!
Wij wensen u een heel fijn Paasweekend toe!
Doet u ook mee?
Afgelopen dinsdag hebben wij een gesprek over verkeersonveilig
gedrag gehad met de MR, waarin wij te horen kregen dat deze
zorgen ook bij u als ouders leven. Wij proberen de omgeving
rondom onze school samen met u zo veilig mogelijk te houden. U
kunt ons daar enorm bij helpen! Wilt u uw auto bij het
wegbrengen en ophalen parkeren in de parkeervakken? Zodat de
kinderen daar kunnen uitstappen en niet op de rijbaan. Ook
mogen alle fietsen in de fietsenrekken, zodat wij het voetpad
zoveel mogelijk vrij kunnen houden voor voetgangers. Denkt u
ook aan de eenrichtingsweg als automobilist? Samen zorgen wij
ervoor dat alle kinderen veilig naar school kunnen komen. Heeft
u ideeën voor verbeteringen, dan horen wij die graag! Wilt u dit bericht ook delen met alle verzorgers
die uw kind komen ophalen? Bedankt! Wij gaan samen met u voor een veilige schoolomgeving!

Overblijfmedewerkers tekort!
Tussen de middag doen onze overblijfmedewerksters de opvang. Daar zijn wij erg blij
mee, maar wij hebben een tekort. Wij zijn daarom
op zoek naar enkele ouders, die willen helpen.
Kunnen wij u hiervoor vragen? Alvast bedankt voor
uw hulp! U ontvangt voor deze opvang een
vrijwilligersvergoeding. U kunt een mailtje sturen
naar overblijf@reigerbos.nl
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Bibliotheek: Wie komt ons helpen?
Wij zijn op zoek naar vrijwilligers die willen
helpen met onze schoolbibliotheek. Voor het
hoofdgebouw zoeken wij mensen voor de
maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van
13:00 – 14:00 uur. Lijkt het u leuk om
kinderen te begeleiden bij het zoeken en
scannen van een boek en het netjes houden
van de bibliotheek, stuur dan een berichtje
naar k.enthoven@reigerbos.nl. Vermeld als
onderwerp van de mail: "bibliotheek".

Oudertevredenheidsonderzoek invullen
Uw mening over onze school is belangrijk! Wij werken continu
aan de doorontwikkeling van onze school, op die manier geven
wij optimaal onderwijs aan uw zoon/dochter. Wilt u het
onderzoek invullen? Het kan zijn dat het mailbericht in de spam
box terecht is gekomen, mocht u nog niets hebben ontvangen.
Nogmaals enorm bedankt voor uw mening! Uiteraard delen wij
de resultaten met u, dit onderzoek is volledig anoniem.

Verzoek om vrijstelling schoolbezoek (artikel 11f en 11g van de Leerplichtwet 1969
Wij mogen als school alleen vrijstelling schoolbezoek geven als deze voldoet aan bepaalde
voorwaarden. Wij beschrijven deze voorwaarden verderop in deze nieuwsbrief voor u
Schoolvakanties 2022-2023
Wij hebben afgelopen dinsdag positief advies gekregen van de MR op ons vakantierooster voor
komend schooljaar:
Herfstvakantie: zaterdag 22-10-2022 t/m zondag 30-10-2022
Kerstvakantie: vrijdag 23-12-2022 t/m zondag 8-1-2023
Voorjaarsvakantie: vrijdag 24-2-2023 t/m zondag 5-3-2033
Goede Vrijdag: 7-4-2023
2e Paasdag: 10-4-2023
Meivakantie: zaterdag 22-4-2023 t/m zondag 7-5-2023
Hemelvaartsdag: donderdag 18-5-2023 Vrijdag na Hemelvaart, vrije dag: 19-5-2023
2e Pinksterdag: maandag 29-5-2023
Zomervakantie: Vrijdag 7-7-2023 t/m zondag 20-8-2023
Studiedagen, waardoor kinderen vrij zijn:
Vrijdag 21-10-2022 – Studiedag
Maandag 6-3-2023 – Studiedag
Maandag 3-4-2023 – SGH Studiedag
Vrijdag 23-6-2023 – Studiedag
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Koningsspelen
Vrijdag 22 april houden we, samen met basisschool De Eendragt, weer Koningsspelen. 's Ochtends
openen we de spelen gezamenlijk op het plein. Daarna staan er voor alle groepen verschillende
activiteiten gepland. De kinderen mogen deze dag in het oranje of rood-wit-blauw verkleed naar
school. Dit is niet verplicht. Wilt u er wel voor zorgen dat uw kind zich makkelijk kan bewegen in deze
kleding? Verder is het de bedoeling dat uw kind gewoon een tussendoortje en een lunch meenemen.
Een flesje water is ook handig.

Wilt u werken in het onderwijs?
U werkt misschien al in het onderwijs en bent toe aan een overstap? Of u kent iemand die graag bij ons
zou willen komen werken. Ik drink graag een kop koffie of thee om de mogelijkheden te bespreken op
’t Reigerbos voor komend schooljaar. (e.denheeten@reigerbos.nl) Alvast bedankt voor het delen met
uw netwerk. Zo hopen wij volgend schooljaar met een volledige bezetting te kunnen starten!

Datum
15-4-2022
18-4-2022
22-4-2022
23-4-2022
t/m 8-52022

Tijd

Activiteit
Goede Vrijdag (alle kinderen vrij)
Tweede Paasdag
Koningsspelen
Meivakantie

Voorwaarden voor verzoek om vrijstelling schoolbezoek

1. Vakantieverlof (artikel 13a)
Een verzoek om vakantieverlof, op grond van artikel 13a van de Leerplichtwet 1969, dient bij voorkeur minimaal
twee maanden vooraf, aan de directeur van de school te worden aangevraagd.
Vakantie verlof 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 (het moet dus gaan om de enige gezinsvakantie in het schooljaar);
een werkgeversverklaring dient te worden overgelegd waaruit blijkt dat geen verlof binnen de officiële
schoolvakanties mogelijk is.
de directeur van de school beslist over het al dan niet toekennen van het vakantieverlof.

Dit verlof:
•
•
•
•

mag hooguit één maal per schooljaar worden verleend;
mag niet langer duren dan 10 schooldagen;
mag niet plaatsvinden in de eerste twee lesweken van het schooljaar.
mag geen verlenging zijn van een reguliere schoolvakantie

2. Gewichtige omstandigheden 10 schooldagen of minder per schooljaar (art. 14, lid 1)
Een verzoek om extra verlof in geval van gewichtige omstandigheden op grond van het gestelde in artikel 14, lid 1
van de Leerplichtwet 1969 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.
Enige voorbeelden van gewichtige omstandigheden zijn:
• het voldoen aan een wettelijke verplichting, voor zover dit niet buiten de lesuren kan geschieden;
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•
•
•
•
•
•
•

verhuizing voor ten hoogste 1 dag;
het bijwonen van het huwelijk van bloed- of aanverwanten t/m de 3e graad voor 1 of ten hoogste 2 dagen,
afhankelijk of dit huwelijk wordt gesloten in of buiten de woonplaats van de leerling;
ernstige ziekte van ouders of bloed- of aanverwanten t/m 3e graad, duur in overleg met de directeur;
overlijden van bloed- of aanverwanten in de 1e graad voor ten hoogste 4 dagen; van bloed- of aanverwanten
in de 2e graad voor ten hoogste 2 dagen;
van bloed- en aanverwanten in de 3e of 4e graad voor ten hoogste 1 dag;
bij 25-, 40- en 50-jarig ambtsjubileum en het 12½-, 25, 40, 50- en 60-jarig huwelijksjubileum van ouders of
grootouders voor ten hoogste 1 dag.
andere naar het oordeel van de directeur belangrijke redenen, maar geen vakantieverlof.

Andere gewichtige omstandigheden meer dan 10 schooldagen per schooljaar.
Een verzoek om extra verlof, in het kader van andere gewichtige omstandigheden, op grond van artikel 14, lid 3 c.q.
artikel 11 onder g, van de Leerplichtwet 1969, voor meer dan 10 schooldagen per schooljaar dient bij de
leerplichtambtenaar van de woongemeente te worden aangevraagd.
Opmerking:
Voor de interpretatie van het in artikel 14 genoemde begrip andere gewichtige omstandigheden kan aansluiting
worden gezocht bij de gevallen waarin, bij de CAO’s van werknemers, buitengewoon verlof met behoud van salaris
wordt toegestaan. Te denken valt aan: Familie omstandigheden of medische of sociale indicaties.
Het dient hierbij te gaan om uitzonderlijke en aan het individu gebonden omstandigheden, waarbij door de regeling
is aangegeven dat het in beginsel moet gaan om omstandigheden die buiten de wil en invloed van de ouders of de
leerling liggen.
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Een gezond ontbijt
is een goed begin van de dag!
Na de nacht heeft je kind weer nieuwe energie nodig.
Deze energie krijgt je kind door het ontbijt.
Ook komt de spijsvertering daardoor weer op gang en
kan je kind zich beter concentreren.
Na het nuttigen van een ontbijt krijgt je kind minder
snel trek in snoep.

Tips voor een gezond ontbijt.
• Weinig tijd om te ontbijten? Zet de wekker 15 minuten eerder. Dek de tafel de avond van te
voren. Het brood of een schaaltje yoghurt kun je de avond van te voren klaarmaken. Deze
kun je in de koelkast bewaren.
• Gebruik volkoren producten, magere melkproducten en/of fruit en groenten.
• Varieer om verschillende voedingsstoffen binnen te krijgen. Smeer bijvoorbeeld elke kwart
boterham met iets anders. Bijvoorbeeld met banaan, pindakaas, humus en groentespread.
Tips om je kind te laten ontbijten.
• Maak de tafel gezellig en laat je kind meehelpen met tafeldekken als hij/zij dit leuk vindt.
• Ontbijt samen. Zien eten doet eten en het is plezieriger.
• Zorg voor zo min mogelijk afleiding aan tafel. Geen televisie en geen speelgoed. Neem de
plannen voor de dag door om het gezellig te maken.
• Bied kleine porties aan.
• Zet verschillende producten op tafel zodat je kind kan kiezen. Dat kan een sneetje brood
zijn. Maar denk ook eens aan een schaaltje yoghurt of havermoutpap met fruit en rozijnen.
Een volkoren beschuit of cracker is ook een goede keuze.
• Blijft het ontbijt ondanks alle inzet moeizaam? Laat je kind dan in ieder geval een paar
hapjes eten. Bied de rest van de boterham iets later in de ochtend aan. Of geef de
boterham mee naar school of kinderopvang voor tijdens de ochtendpauze.
Voor gezonde ontbijtrecepten kun je kijken op de website van het voedingscentrum.

Meer informatie over opvoeden en opgroeien: www.cjghm.nl
www.voedingscentrum.nl

www.cjghm.nl
www.voedingscentrum.nl
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