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Fedde geboren 
Op 25 december is Harmienke Schuiling (groep 1-2a + 1-2c + 4a) bevallen 
van haar zoon Fedde. We wensen Harmienke en haar gezin heel veel geluk. 
 

Janine Everts 25 jaar juf 
Op 29 januari is Janine Everts (groep 6a) vijfentwintig jaar werkzaam in het 
onderwijs. 
Van harte gefeliciteerd!  
 

Nieuwe directeur-bestuurder op bezoek 
Jeroen Kleyberg, sinds 1 januari de nieuwe directeur-bestuurder van 
PrimAH, brengt op dinsdag 28 januari een kennismakingsbezoek aan 
school. 
 

Landelijke onderwijsstaking 
Op donderdag 30 en vrijdag 31 januari is de landelijke onderwijsstaking. Alle scholen van stichting 
PrimAH zijn op beide dagen gesloten. 
We staken, omdat we aandacht blijven vragen voor structurele maatregelen om het lerarentekort in 
het basisonderwijs op te lossen en om maartregelen te treffen tegen de grote werkdruk.  
Want…….. 
Het is bijna niet meer mogelijk om invallers te vinden. We weten niet meer hoe we bij afwezigheid 
van leerkrachten voor een goede oplossing moeten zorgen. De opties die we over hebben zijn: 
intern leerkrachten verschuiven, meerdere leerkrachten op dezelfde dag, elke dag een andere 
leerkracht, een cultuurleerkracht. 
En……… 
We merken dat steeds meer kinderen extra begeleiding (leren, gedrag, gezondheid, thuissituatie) 
nodig hebben. Helaas hebben we onvoldoende mensen ter beschikking om deze kinderen zo goed 
mogelijk te kunnen begeleiden. 
En……… 
Een grote bron van zorg is, dat er een opnamestop voor dit schooljaar is afgekondigd voor de school 
van het speciaal basisonderwijs en het speciaal onderwijs van ons Samenwerkingsverband. 
Dit betekent, dat de kinderen die een verklaring van toelaatbaarheid hebben gekregen, dit schooljaar 
niet geplaatst kunnen worden. Zij blijven op de eigen basisschool, totdat er weer plaats is. 
Dat geldt ook voor een aantal leerlingen van onze school. 
En………. 
We hebben helaas moeten besluiten dat de gymles vervalt, als de leerkracht niet bevoegd en/of niet 
in staat is om gymles te geven. De kinderen gaan dan als alternatief buiten spelen.   
 

Scholen op de kaart 
Kent u de website www.scholenopdekaart.nl al? 
Onze school heeft hier een eigen SchoolVenster, waarmee we onszelf presenteren aan de 
buitenwereld.  
Via de scholen op de kaart button op onze eigen website,  komt u direct bij ons eigen SchoolVenster 
van www.scholenopdekaart.nl terecht.  

 

 

                       
 

 

http://www.scholenopdekaart.nl/
http://www.scholenopdekaart.nl/
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2e ouder contactmoment groep 1-7– het Voortgangsgesprek 
Op dinsdag 28 januari, maandag 3 en donderdag 6 februari vindt het 2e ouder contactmoment voor 
de groepen 1-2 t/m 7 plaats. Afhankelijk van de groepsgrootte zijn de gesprekken op twee of drie 
dagen gepland.  
Bij de groepen 5 t/m 7 is de leerling aanwezig. 
Voor groep 1-2c geldt dit keer een andere procedure. De ouders zijn van deze groep zijn hier al 
eerder over geïnformeerd. 
 

Adviesgesprekken voortgezet onderwijs groep 8 
Voor de voorjaarsvakantie worden de ouders/verzorgers en leerlingen van groep 8 uitgenodigd voor 
het adviesgesprek voortgezet onderwijs. Nadere informatie volgt via Social Schools. 
 

Centrale Eindtoets groep 8 
Scholen zijn in Nederland verplicht om een ‘COTAN gecertificeerde’ Eindtoets af te nemen bij de 
groep 8 leerlingen. Onze school neemt de IEP toets af. Deze toets staat bekend als een 
kindvriendelijk, in moeilijkheid opklimmend. Bovendien kunnen de leerlingen werken in een 
werkboekje en hoeven ze de antwoorden niet over te zetten op een apart antwoordenblad. 
De afname van de Centrale Eindtoets van groep 8 is op 15 en 16 april. 
Meer informatie over de Centrale Eindtoets IEP is te vinden op www.toets.nl/basisonderwijs/iep-
eindtoets   
 

Helpt u me? Op tijd op school en gymspullen meenemen 
We merken de laatste tijd dat er regelmatig kinderen te laat op school komen. 
Het is belangrijk dat alle kinderen op tijd op school zijn, zodat de lessen vlot kunnen starten.  
Ook komt het regelmatig voor dat kinderen gymspullen vergeten mee te nemen. Dat is erg onhandig 
en niet veilig (voeten). Helpt u mee? 

 
Voorjaarsvakantie 
De voorjaarsvakantie is van 17 t/m 21 februari 2020.  
Om ouders/verzorgers tegemoet te komen die graag vroeg op reis willen gaan, is op vrijdag 14 
februari voor de groepen 5 t/m 8 een continurooster van toepassing. Hun schooldag is van 08.30-
14.00 uur. De kinderen eten deze dag op school en nemen hun eigen gezonde lunch mee. 
Maandag 24 februari worden alle kinderen weer op school verwacht. 
 

de Bibliotheek op school 
Door de sluiting van de bibliotheek in de 
Boerhoorn en de terugkeer van een veel 
kleinere bibliotheek in de vernieuwde 
Boerhoorn, krijgen we zelf de Bibliotheek 
op school (dBOS).  
Daardoor hebben een eigen uitgebreide 
collectie in het gebouw. De uitleen en 
inname van de boeken gebeurt door een 
aantal enthousiaste (groot-)ouders.  
Zodra bekend is wanneer de officiële 
opening is, wordt u daarvoor uitgenodigd. 
 

http://www.toets.nl/basisonderwijs/iep-eindtoets
http://www.toets.nl/basisonderwijs/iep-eindtoets
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Informatie schoolverzuim van de afdeling Leerplicht Aa en Hunze  
Waarom krijgt u deze informatie?  
U krijgt deze informatie, omdat wij graag willen dat ouders goed op de hoogte zijn van hun 
verplichtingen volgens de leerplichtwet. Wat er onder meer gebeurt, is dat sommige gezinnen nog 
voor de officiële schoolvakantie op vakantie gaan of later terugkomen. Bijvoorbeeld om files te 
voorkomen of omdat vliegtickets met een vroege vlucht goedkoper zijn. U houdt zich dan niet aan de 
Leerplichtwet.  
Er is één uitzondering, namelijk als de aard van het beroep (bv horeca of agrarische sector) van de 
ouders het onmogelijk maakt om in de gewone schoolvakanties op vakantie te gaan. Er kan dan 
zogenaamd ‘extra verlof’ worden verleend.  
 
Hiervoor gelden de volgende regels:  

 het verlof moet minimaal zes weken van te voren worden aangevraagd bij de directeur van 
de school;  

 er moet een werkgeversverklaring worden overhandigd;  
 het verlof mag maar één keer per jaar worden verleend voor een aaneengesloten periode 

van maximaal tien schooldagen;  
 het verlof mag niet vallen in de eerste twee weken van het schooljaar.  

 
Voorbeelden van situaties waarin geen extra vrije dag(en) / vakantie toegestaan mag worden:  

 een familiebezoek in het buitenland;  
 een vakantie in een goedkopere periode of met een speciale aanbieding;  
 gebrek aan boekingsmogelijkheden in de gewone vakantietijd;  
 eerdere of latere terugkeer in verband met (verkeers-)drukte;  
 verlof voor een kind omdat andere kinderen uit het gezin al vrij zijn;  
 vakantiespreiding;  
 samen reizen;  
 een verlofperiode van ouders;  
 gebruikmaking van een levensloopregeling.  

 
Wat gebeurt er als uw kind toch eerder weggaat of later terugkomt?  
Op ongeoorloofd schoolverzuim rond de voorjaarsvakanties, zogenaamd ‘luxe-verzuim’, zal streng 
toezicht gehouden worden door zowel school als leerplicht. Als uw kind toch van school wegblijft, 
moet de directeur van de school dat melden aan de leerplichtambtenaar. Als uw kind zonder 
toestemming van school is weggebleven of zich onterecht heeft ziek gemeld, kunt u huisbezoek van 
de leerplichtambtenaar verwachten. Als u niet thuis bent, ontvangt u een brief waarin u wordt 
uitgenodigd voor een gesprek. Tijdens dat gesprek krijgt u gelegenheid om toe te lichten waarom uw 
kind niet op school was. Als u daarvoor geen goede reden kunt aanvoeren of u heeft geen bewijs, 
dan zijn wij verplicht om een proces-verbaal op te maken. Schoolverzuim is een overtreding en geen 
misdrijf. Wij sturen het proces-verbaal naar het Openbaar Ministerie. Justitie bepaalt hoeveel boete 
u moet betalen.  
                                                                                                                                                                               
Wilt u meer informatie? Voor meer informatie kunt u op school bij de directeur terecht of contact 
opnemen met een van de leerplichtambtenaren van de gemeente Aa en Hunze. Zij zijn bereikbaar via 
telefoonnummer: 0592 - 267756 of via de mail: leerplicht@aaenhunze.nl   
 
Leerplichtambtenaren gemeente Aa en Hunze 

 

mailto:leerplicht@aaenhunze.nl
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Eerste rapportage 
Donderdagmiddag 13 februari krijgen de kinderen de eerste rapportage van 
het schooljaar mee naar huis.  
We hebben een aantal wijzigingen in het rapport aangebracht. Zo is het 
voorwoord gewijzigd, het kleuterrapport aangepast een ook bij de groepen 3 
t/m 8 zijn een aantal aanpassingen gedaan. We hopen dat daardoor het 
rapport beter leesbaar is en meer recht doet aan de ontwikkeling van de 
kinderen. 
Uiterlijk maandag 16 maart moet het rapport weer bij de leerkracht worden 
ingeleverd.  
 
In verband met de langdurige afwezigheid van onze vakleerkracht gym is er bij het eerste rapport van 
de groepen 3 t/m 8 geen beoordeling beschikbaar voor het onderdeel ‘toestellen’. 

 
Spreekuur GGD afdeling Jeugdgezondheidszorg 
Op dinsdag 4 februari heeft de jeugdverpleegkundige van de GGD afdeling Jeugdgezondheidszorg 
spreekuur in school.  
 

Betalingsherinnering 
Ouders/verzorgers die de gezamenlijke factuur van Oudervereniging en school nog niet hebben 
voldaan, hebben een betalingsherinnering ontvangen. 
Wij hopen dat deze ouders/verzorgers snel het bedrag over maken.  

 
Schoolreizen 
De data voor de schoolreizen zijn dit schooljaar: 

groep 1-2 19 mei 

groep 3  14 mei 

groep 4 en 5 26 mei 

groep 6 02 + 03 juni 

groep 7 17 t/m 19 juni 

groep 8 27 t/m 29 mei 

Nadere informatie volgt via Social Schools 

 
Vioolles groepen 1-2 
In het kader van het Cultuurmenu krijgen de groepen 1-2 twee vioolles. 
groep 1-2a  >  04 + 11 februari          groep 1-2b  >  05 + 12 februari         groep 1-2c  >  06 + 13 februari 
 

Excursie naar ‘Het grootste poppenhuis van Nederland’ 
In het kader van de Culturele mobiliteit brengen de groepen 5 en 6 een bezoek aan het Drents 
museum. Ze bezoeken ‘Het grootste poppenhuis van Nederland’. 
groep 5a+b  >  14 februari                    groep 6a+b  >  27 februari 
 

Excursie naar ‘de Proefkolonie’ 
In het kader van de Culturele mobiliteit brengen de groepen 7 en 8 op een bezoek aan de 
Proefkolonie in Frederiksoord voor een Tijdreis en de Kolonie Challenge. 
groep 7a+b  >  28 februari                     groep 8a+b  >  13 februari  
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Impuls muzieklessen 
Durk Dikland verzorgt weer gastlessen muziek. 
12 februari  >  3a + 3b + 6-7b + 7a                   26 februari  >  1-2a + 1-2b + 1-2c + 4a + 4-5b  
 

Euterpe steunt muziekonderwijs 
Uit de nalatenschap van Euterpe hebben we een heel mooie bijdrage (€ 8000,-) gekregen om ons 
muziekonderwijs verder vorm te geven. We danken het bestuur en leden van Euterpe heel erg voor 
dit ontzettend mooie gebaar. 
 

Open lessen 
In februari zijn er weer in diverse groepen open lessen gepland. U heeft zich daarvoor eerder in het 
schooljaar aangemeld. 
groep 1-2c:     24 febr 
groep 3a:        25 + 26 febr 
groep 4a:        05 + 24 febr 
groep 6a:        10 + 11 + 12 + 13 febr 
Groep 6-7b:   10 + 12 + 13 febr 
groep 7a:        06 + 11 + 12 febr 
groep 8b         05 + 12 febr 
De ouders/verzorgers van groep 3b krijgen binnenkort bericht over de organisatie van de open lessen 
van deze nieuw samengestelde groep. 
     

Vrije dagen rest van het schooljaar 
17 t/m 21 februari voorjaarsvakantie 

10 t/m 13 april Paasdagen 

27 april t/m 8 mei meivakantie 

20 mei studiedag personeel – alle groepen vrij 

21 en 22 mei Hemelvaartvakantie 

01 juni 2e Pinkstervakantie 

03 juli ’s middags groepen 5 t/m 8 vrij 

06 juli t/m 14 augustus zomervakantie 
 

Vergaderingen 
Kinderraad  >  05 februari 
 

NieuwThies (op de website) 
Op onze website zijn artikelen geplaatst over: 
- Koorschool organiseert Doe-middag 
- Sportcombi’s on tour in Rolde 
- Onderwijsstaking; school op 30 en 31 januari gesloten 
 

WeetThies 
- De legendarische Engels cellist Robert Cohen, eerder te horen in de Jacobuskerk met het  

   Fine Arts Quartet uit Chicago, zal samen met de Roemeense pianiste Irina Botan een concert   
   geven op vrijdag 31 januari om 20.00 uur. 
   De toegang voor kinderen tot 16 jaar is gratis. Zie voor meer informatie: www.rolderconcerten.nl 

 

http://www.rolderconcerten.nl/
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Agenda 
 

28 jan excursie gr 7a + 7b Proefkolonie Frederiksoord 

28 jan schoolbezoek nieuwe directeur-bestuurder PrimAH 

28 jan 2e ouder contactmoment gr 1-7 – het Voortgangsgesprek 

29 jan Janine Everts 25 jaar werkzaam in het onderwijs 

30 jan onderwijsstaking – school gesloten 

30 jan onderwijsstaking – school gesloten 

03 febr 2e ouder contactmoment gr 1-7 – het Voortgangsgesprek 

04 febr vioolles gr 1-2a 

04 febr spreekuur jeugdverpleegkundige GGD 

05 febr vioolles gr 1-2b 

05 febr open les gr 4a + 8b 

05 febr vergadering Kinderraad 

06 febr vioolles gr 1-2c 

06 febr open les gr 7a 

06 febr 2e ouder contactmoment gr 1-7 – het Voortgangsgesprek 

10 febr open les gr 6a + 6-7b 

11 febr vioolles gr 1-2a 

11 febr open les gr 6a + 7a 

12 febr vioolles gr 1-2b 

12 febr open les gr 6a + 6-7b + 7a + 8b 

12 febr gastles Impuls muziek gr 3a + 3b + 6-7b + 7a 

13 febr vioolles gr 1-2c 

13 febr open les gr 6a + 6-7b 

13 febr excursie gr 8a + 8b Proefkolonie Frederiksoord  

13 febr 1e rapportage mee naar huis 

14 febr excursie gr 5a + 5b Drents museum 

14 febr continurooster gr 5 – 8 (08.30-14.00 uur) 

17-21 febr voorjaarsvakantie 

24 febr weer naar school 

24 febr open les gr 1-2c + 4a 

25 febr open les gr 3a 

26 febr open les gr 3a 

26 febr  gastles Impuls muziek gr 1-2a + 1-2b + 1-2c + 4a + 4-5b 

27 febr excursie gr 6a + 6b Drents museum 

 
 

 

     Deze maand start 

 
 
 
 


