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                        16 MAART 2018 
 
21 maart  Open dag
28 maart     Paasontbijt
 29 maart                      Studiedag    
 30 maart         Goede Vrijdag
 2 april  2de Paasdag    
 3 april  Studiedag
 17 april  Ouderavond Sociale Media
 17 en 18 april  Iep eindtoets groep 8
 26 april  Koningsspelen
 27 april t/m 13 mei  Meivakantie
 

Vakantieverlof vanwege het beroep van één van de ouders 

Ouders van schoolgaande kinderen moeten zich houden aan de vakantieperiodes die
zijn vastgelegd. 
Vrij of extra verlof opnemen voor de vakantie, het verlengen van een vakantie of een
korte vakantie mag niet.

Dit kan alleen als de leerling door de specifieke aard van het beroep van (één van) de
ouders niet binnen de schoolvakanties met hen op vakantie kan ( artikel 11 lid f van
de Leerplichtwet). Dit verlof van maximaal twee aansluitende weken per schooljaar
mag niet vallen in de eerste twee lesweken van het schooljaar. De directeur van de
school moet om bewijsstukken vragen, waaruit o.a. blijkt dat door de aard van het
beroep van één van de ouders een gezamenlijke vakantie van twee aansluitende
weken, binnen de gewone schoolvakanties, onmogelijk is. Als het gezin al een
gezamenlijke vakantie heeft gehad, is het niet meer mogelijk om verlof aan te vragen
in dat schooljaar.

Bij het begrip "specifieke aard van het beroep" kunt u denken aan seizoensgebonden



werkzaamheden of werkzaamheden in bedrijfstakken die in de zomervakantie een
piekdrukte kennen. Het moet redelijkerwijs worden aangetoond, dat een vakantie in
de schoolvakanties tot onoverkomelijke bedrijfseconomische problemen zal leiden.
Alleen het feit dat tijdens de schoolvakanties een belangrijk deel van de omzet wordt
behaald is onvoldoende. Dit verlof is uitdrukkelijk niet voor het oplossen van
roosterproblemen van de werkgever of eigen bedrijf.

Stroomschema beoordeling vakantieverlof: 
Wanneer u dit schema volgt, kunt u bekijken in hoeverre u in aanmerking kunt komen
voor verlof buiten de schoolvakantie: 

Dagelijks worden de absenten genoteerd. Ongeoorloofd verzuim moet door
ons bij de leerplichtambtenaar gemeld worden. Ook als vergeten wordt het
verzuim van de kinderen door te geven.
Bij ongeoorloofd schoolverzuim kan een boete opgelegd worden.
Mocht de school in gebreke blijft en ongeoorloofd verzuim goedkeurt  of
niet meldt, worden er boetes opgelegd die in de duizenden euros lopen,
gerelateerd aan het budget en de grootte van de school.
Is uw aanvraag afgewezen en vindt u, dat dit niet op de juiste gronden is
gebeurd? Dan kunt u hiertegen in bezwaar gaan bij de leerplichtambtenaar
van Westvoorne mevr. T Speelpenning- Vorstenbosch
 

Start van de les 



Start van de les 
Wij willen graag om 8.30 uur beginnen met de lessen.  Om dit mogelijk te maken
vragen we u ervoor te zorgen dat uw kind(eren) voor deze tijd in de klas zit(ten) en u
als ouder vanaf 8.30 u niet meer de klas binnenkomt. Op deze manier kunnen wij
effectief lesgeven en alle minuten benutten. Elke dag een paar minuten laten beginnen
is op jaarbasis een hoop tijd dat niet aan onderwijs besteed wordt.

Naschoolse opvang 
Vanaf komend schooljaar zal er door school geen naschoolse opvang meer
aangeboden worden. Het afgelopen jaar heeft als overgangsjaar gediend.   Mocht u
toch naschoolse opvang nodig hebben, kunt dit via Stichting Humanitas regelen.

Verkeerssituatie 
Om te zorgen voor een veilige verkeerssituatie voor en naschooltijd hebben wij uw
hulp nodig. Zou u rekening willen houden met het feit dat het op deze tijden een
eenrichtingsweg is. Ook vragen we u niet te pareren op de kruising  en of u rekening
wilt houden met het stopverbod.
Aan de ouders met een bakfiets willen wij vragen om deze op de stoep bij het midden
hek te parkeren.
Op deze manier kunnen we het voor kinderen die op de fiets naar school komen
overzichtelijk houden. Bedankt voor uw medewerking.

Vervolg groene schoolplein 
Op 22 maart zal de Stadstuinman de tegels zal gaan slijpen om nog een deel
groenvoorziening te creëren. De leerlingen van de bovenbouw zullen samen met de
leerkrachten de stenen eruit halen, waarna op maandag 26 maart de Stadstuinman
verder zal gaan met de voorlopig laatste fase. Dit zou mogelijk enige overlast geven
met het halen en brengen van kinderen. 
Het achterplein en de moestuintjes  zijn wij niet vergeten, maar kunnen op dit moment
niet gerealiseerd worden met het huidige budget.
Mocht u nog ideeën hebben  of willen meedenken over mogelijkheden om dit te
realiseren kunt u dit aangeven bij meester Marcel.

Hulp gezocht!!!! 
Vrijdag 23 maart hebben wij hulp nodig bij het eruit halen van het hek. Welke
ouder/verzorger zou ons kunnen komen helpen?
U kunt zich melden bij Sylvia als u wilt helpen.

Nieuws van de MR.

Enkele weken geleden heeft de MR van Het Overbos een oproep voor
nieuwe leden voor de oudergeleding gedaan.
Daar is door diverse ouders op gereageerd, dat hebben wij zeer
gewaardeerd.
Uiteindelijk heeft een van de geïnteresseerden zich daadwerkelijk
kandidaat gesteld. Dat hield in, dat er dus geen verkiezingen plaats
hoefden te vinden.
Wij kunnen meedelen, dat Bastiaan Ruitenga per direct tot de MR van Het
Overbos toetreedt.
Het Overbos wenst Bastiaan een fijne tijd toe !
Uiteraard bedanken wij de leden, die zijn afgetreden uit de MR, voor hun
inzet. Er zal aan het begin van het nieuwe schooljaar op gepaste wijze
afscheid van hen worden genomen.
Wij hopen een ieder zo op voldoende wijze te hebben geïnformeerd.

Namens de MR,
Marcel Smith
secretaris MR Het Oerbos



 


