Nieuwsbrief oktober 2017
Belangrijke data
02 oktober
:
04 oktober
:
05 oktober
:
11 oktober
:
12 oktober
:
12 oktober
:
Week 42
:
Week 44
:

Fietsenkeuring
Start Kinderboekenweek (Thema: Griezelen. Gruwelijk Eng! )
Stakingsdag Basisonderwijs
Herkeuring fietsen
Boekenmarkt 14.00 uur - 15.00 uur
Inloopspreekuur GGD 08.30 uur – 09.30 uur
Herfstvakantie
Voorgangsgesprekken groep 1 t/m 8 (info volgt)

Afwezigheid
09 oktober

juf Willemijn afwezig i.v.m. begrotingsoverleg

:

Nieuwe website
De school heeft een nieuwe website, www.devliete.nl . Op onze website vindt u algemene informatie over de
school, actuele informatie op de agenda en ook handige formulieren die u kunt downloaden. Neemt u ook
eens een kijkje? We horen graag wat u ervan vindt.
Chromebooks en IPads
Om ons onderwijs en ICT-onderwijs een nieuwe impuls te geven zijn er Chromebooks voor groep 3 t/m 8
aangeschaft en zijn er IPads voor groep 1/2 aangeschaft. Nu is het belangrijk om ons goed te oriënteren op de
mogelijkheden om onze nieuwe hardware zo efficiënt mogelijk in te zetten voor onze leerlingen en
leerkrachten. We houden u op de hoogte van deze ontwikkelingen.
Nieuws van de MR

n deze
In deze nieuwsbrief een berichtje van de MR. We hebben de eerste vergadering weer achter de rug. De
samenstelling van de MR is dit schooljaar veranderd. Voor de vakantie hadden we afscheid genomen van Hilde
en inmiddels hebben juf Ann en juf Nancy aangegeven na vele jaren te willen minderen met de MR. Gelukkig
willen juf Mariel en juf Betty graag de overgebleven plaatsen innemen en willen Ann en Nancy rouleren
waardoor de 3 stoelen vanuit het personeel weer bezet zijn. Wat betreft de oudergeleding zit de termijn van
Steven Dees erop. Hij stelt zich herkiesbaar voor de volgende 3 jaren. Indien er mensen zijn die ook in de MR
willen kunnen ze zich als tegenkandidaat melden, waarna er een verkiezing zal volgen. Tegenkandidaten
kunnen zich tot 14 oktober melden bij de MR op ons nieuwe e-mailadres. Indien er geen tegenkandidaten zijn
zal Steven automatisch verkozen worden.
Zoals net vermeld heeft de MR sinds kort een e-mailadres: mrdevliete@nobego.nl Uiteraard staan we altijd
persoonlijk open voor vragen, ideeën en klachten maar daarnaast kunt u ons ook via de mail bereiken. Tot slot;
de volgende MR vergadering is op donderdag 9 november.
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Kinderboekenweek
Op woensdag 4 oktober zal de Kinderboekenweek bij ons op school feestelijk geopend worden. Het thema
van de Kinderboekenweek is dit jaar ‘Griezelen. Gruwelijk eng!’.
Op donderdag 12 oktober houden we weer een voorleeswedstrijd op school en er is een boekenmarkt van
14.00 uur tot 15.00 uur in de school. ‘Het Paard van Troje’ zal ook weer aanwezig zijn met een boekenstand. U
heeft hiervan al een catalogus ontvangen waaruit eventueel boeken besteld kunnen worden. Tien procent van
de opbrengst zal voor school zijn, waarvan wij weer leesboeken voor de leerlingen kunnen aanschaffen.
Schooltuin
Onze schooltuin ’Het Kleine Zeeuws Landschap’ is een prachtige, grote schooltuin, waarin de kinderen kunnen
leren en spelen in het groen. De schooltuin is uniek en maakt onze school speciaal, want waar kom je dit nou
tegen?
Toch heeft deze prachtige ruime tuin een keerzijde; het onderhoud. We zijn nog steeds op zoek naar
vrijwilligers (ouders, buren, groenliefhebbers, grootouders etc) die een stukje van het tuinonderhoud voor
hun rekening willen nemen. Werken in de tuin kan op alle momenten in de week, u bent niet gebonden aan
schooltijden. Bent u, of kent u iemand die het leuk vindt om in onze te tuin te werken, dan kunt u dit laten
weten bij juf Willemijn of bij juf Ann. We hopen dat er veel mensen reageren; vele handen maken licht werk.
Schrijft u ook alvast 4 november in uw agenda? Dan is het Nationale Natuurwerkdag. We willen deze dag
benutten om met zo veel mogelijk mensen in de schooltuin te gaan werken. Dat is niet alleen heel nuttig,
maar ook heel gezellig!
Leerplicht
De Leerplichtwet kent geen snipperdagen. Schoolgaande kinderen en jongeren zijn
minstens 12 weken vrij in een schooljaar. Alleen in uitzonderlijke situaties kunt u
extra verlof voor uw kind aanvragen. Het maximum extra vakantieverlof is 10
schooldagen. Als u als ouder aantoonbaar een speciaal beroep heeft, waardoor het
onmogelijk is om in één van de reguliere schoolvakanties weg te gaan, kan extra
verlof worden verleend, maximaal één keer per schooljaar. Uitspraken van de
rechter wijzen uit dat alleen als u een beroep heeft in de horeca, toeristische sector
of in de agrarische sector, u recht heeft op extra vakantieverlof.
In sommige gevallen kan een leerplichtig kind een extra vrije dag krijgen.
Bijvoorbeeld in het geval van:
• Huwelijk van bloed- of aanverwanten tot en met de derde graad van het kind in Nederland:
maximaal 2 dagen, in het buitenland: maximaal 5 dagen.
• 12½ - of 25-jarig huwelijksjubileum van ouders: één dag.
• 12½-, 25-, 40-, 50- of 60-jarig huwelijksjubileum van grootouders: één dag.
• 25-, 40-, of 50-jarig ambtsjubileum van ouders of grootouders: één dag.
• Ernstige ziekte van ouders, bloed- of aanverwanten tot en met de derde graad van het kind:
duur in overleg met directeur.
• Overlijden van bloed- of aanverwanten tot en met de vierde graad van het kind: duur in
overleg met de directeur.
• Verhuizing van gezin: één dag.
• Wettelijke verplichtingen (kinderrechter of RBL-consulent/leerplichtambtenaar)
• Overmacht. Dit zijn omstandigheden die onverwacht zijn dan wel buiten de wil van de ouders
liggen.
Op basisschool De Vliete volgen wij de richtlijnen zoals deze opgesteld zijn door het RBL. Het RBL houdt
toezicht op het naleven van de Leerplichtwet voor kinderen en jongeren tot 16 jaar en de kwalificatieplicht
voor jongeren tot 18 jaar.
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Op de website van het RBL Oosterschelderegio: https://www.lereninzeeland.nl vindt u meer informatie over
verlofmogelijkheden buitenom de vakantieperiodes. Ook kun u bij hen terecht als u bezwaar wilt aantekenen
tegen een genomen besluit van de directie van de school.

Nieuws van Kibeo
Kom jij VakantiemiXen bij Kibeo?
In de herfstvakantie organiseren we op de BSO weer een gezellige, creatieve en
sportieve VakantiemiX! Speel je ook mee?
Gezellige spelletjes, koken en knutselen
Leer vliegen op een bezemsteel, knutsel je eigen toverstok en maak zelf heksenlijm!
Want deze VakantiemiX is er een spannend thema: Heksen en Tovenaars. Doe mee
aan een spannende spooktocht, maak een verdwijndrankje en rust lekker uit tijdens een
heerlijke heksenlunch!
Kom naar de VakantiemiX of de GroenmiX. Bekijk het volledige programma op kibeo.nl.
Aanmelden kan makkelijk online
Aanmelden kan gemakkelijk op kibeo.nl. Speel je anders niet op de BSO? Dan ben je natuurlijk ook van harte
welkom. Net als vriendjes en vriendinnetjes. Meld ze wel even aan.
Neem voor meer informatie contact op met de afdeling Klantrelatie via klantrelatie@kibeo.nl of 0113-760 250.

Nieuwkomers
Een hartelijk welkom aan Jens en Jasmijn. We wensen hen heel veel plezier bij ons op school in
groep 1/2 .
Met vriendelijke groet mede namens schoolteam,
Willemijn Mondeel- de Nooijer

Het thema van de maand oktober is:

Naar elkaar luisteren
Julianastraat 30 4491 GB Wissenkerke - Telefoonnummer: 0113 371463 - Website: www.nobego..nl - Emailadres: devliete@nobego.nl
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