INFO 10

WOENSDAG 1 JUNI 2022

Hou de kalender op de webpagina: www.kbsdekwinkslag.nl goed in de gaten.

WEEK 22

30 mei t./m 5 juni

Maandag

30 mei

‘s morgens

Start van de IEP toetsen

Woensdag

1 juni

’s avonds

INFO 10 op internet

WEEK 23

6 juni t/m 12 juni (VAKANTIE)

WEEK 24

13 juni t/m 19 juni

Donderdag

16 juni

Vrijdag

17 juni

Zondag

19 juni

Einde van de IEP toetsen
Gehele
dag

Studiedag. Kinderen vrij
Vaderdag

WEEK 25

20 juni t/m 26 juni

WEEK 26

27 juni t/m 3 juli

Dinsdag

28 juni

’s avonds

MR vergadering

Woensdag

29 juni

Gehele dag

Groep 1 t/m 7 op schoolreisje

Gehele dag

Kamp groep 8

Gehele dag

Kamp groep 8

Donderdag

30 juni

Rapport mee naar huis
Vrijdag

1 juli

WEEK 27

Gehele dag

Kamp groep 8

4 juli t/m 10 juli

Daily Mile / Oudergesprekken

Maandag

4 juli

Gehele dag

Studiedag, leerlingen vrij

Woensdag

6 juli

Gehele dag

Donderdag

7 juli

’s avonds

Doorschuifdag (kennismaken met nieuwe
leerkracht)
Eindmusical groep 8 (op uitnodiging)

WEEK 28

Woensdag

11 juli t/m 17 juli
13 juli

Uitspuiten groep 8

Kijk ook eens op onze website voor nog meer nieuws: www.kbsdekwinkslag.nl
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Donderdag

14 juli

Talentenshow

Vrijdag

15 juli

Laatste schooldag van dit schooljaar.

WEEK
29 t/m 34

ZOMERVAKANTIE (t/m zondag 28 augustus)

VERJAARDAGEN IN JUNI
Jade – 9 jaar - groep 5
Eva – 4 jaar – groep 1/2B
Quin – 7 jaar – groep 3
Bente – 5 jaar – groep 1/2A
Lotte – 12 jaar – groep 7
Luuk – 4 jaar – groep 1/2B
Wes – 8 jaar – groep 4
Tijn – 10 jaar – groep 6
14 juni Lynn – 8 jaar – groep 4
15 juni Demi – 5 jaar – groep 1/2A
19 juni Matthijs – 7 jaar – groep 3
22 juni Bodi – 5 jaar – groep 1/2A
23 juni Naud – 7 jaar – groep 3
26 juni Jule – 5 jaar – groep 1/2B
Ilana – 6 jaar – groep 1/2A
Bram – 9 jaar – groep 5
27 juni Isa – 8 jaar – groep 4
28 juni Melissa – 10 jaar – groep 6
29 juni Kati – 9 jaar – groep 5
Vince – 9 jaar – groep 5
1 juni
3 juni
6 juni
8 juni
9 juni
13 juni

PARNASSYS
Op de Kwinkslag gebruiken we
ParnasSys als ons
administratiesysteem. Dit werkt heel
fijn en ook u, als ouder, kunt hier zelf
de administratie aanpassen.
U logt in op ParnasSys ouderportaal.
Hier kunt u de gemaakte IEPtoetsen,
groepsgegevens, absenten en
adresgegevens bekijken. Wanneer u
verhuist, kunt u dit zelf in ParnasSys
aanpassen.

VERLOFAANVRAAG
Het is ons opgevallen, dat kinderen vaak een dag
voor een weekend of een vakantie ziekgemeld
worden. Uiteraard gaan wij niks controleren, maar wij
willen u wel wijzen op uw verantwoordelijkheid t.a.v.
de onderwijs-leerplicht.
Bij ziekmeldingen, waarbij een vraag is of het wel
daadwerkelijk om ziek zijn gaat, gaat de
leerplichtambtenaar de school bellen met vragen
hieromtrent.
Het kan dus zijn dat hij zelfs gaat controleren.
Er worden ook veel verlofaanvragen gedaan, die
wettelijk niet verantwoord kunnen worden.
Bijvoorbeeld of het kind de laatste twee uurtjes vrij
mag hebben, omdat men dan eerder op vakantie kan
gaan, want zo wordt het wel eens geopperd: ”er
worden die laatste uurtjes toch niet meer zo hard
gewerkt, toch?”
Bijgesloten is het artikel, waar duidelijk staat
omschreven waarvoor u voor uw kinderen verlof of
een vakantie buiten de reguliere vakanties om mag
aanvragen.
Let wel: wij gunnen uw kinderen alle feestjes en
vakanties, maar wij hebben ons aan de leerplicht te
houden. Wij zijn zelfs verplicht aan de
leerplichtambtenaar door te geven bij vermoedens
van ongeoorloofd thuis. Mocht u een afwijzing van de
school krijgen, dan heeft u altijd nog het recht om hier
bij de leerplichtambtenaar in beroep te gaan.

KIDSPRAAT
Groep 6:
Juf je staat verzekerd voor de klas

AANMELDEN
LET OP: als u nog een kind thuis heeft
dat nog niet naar school gaat, denkt u
er dan aan om uw kind in te schrijven!
Formulieren zijn bij de conciërge te
verkrijgen.

NIEUWE LEERLINGEN
We hebben op 16, 30 en 31 mei 3 nieuwe leerlingen
mogen begroeten in groep 1b/2b, te weten Milou
Nibourg,
Madée Arkes en Tess Snellink. We hopen, dat ze zich
snel thuis voelen en wensen hen een fijne tijd bij ons
op school.

Kijk ook eens op onze website voor nog meer nieuws: www.kbsdekwinkslag.nl
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TALENTENSHOW KWINKSLAG 2022
14 juli a.s. is het weer zover, de talentenshow bij ons op de Kwinkslag!
Dit jaar vieren we deze weer met de ouders in de zaal op school en hij duurt van 9:00 tot
11:30. Je kunt je hiervoor aanmelden in de agenda van Parro, zo weten wij hoeveel
ouders er ongeveer zullen komen. Kinderen kunnen zich aanmelden om mee te doen in
hun eigen klas via een inschrijflijst, hierbij geven ze welk talent ze laten zien / horen en of
ze nog muziek nodig hebben. Zij worden gejureerd door een onpartijdige jury, waarbij juf
Anneke als erejurylid deelneemt, omdat zij dan ook haar afscheid bij ons op school viert.
Na de talentenshow is er gelegenheid om afscheid te kunnen nemen van juf Anneke. Wij
hopen op een gezellige en feestelijke één-na-laatste schooldag.
PARNASSYS
Wegens de IEP-toetsen zijn de scores van de IEP momenteel gesloten. Na de toetsen en
de analyses zal deze weer opengezet worden. U kunt dit rond 25 juni weer inzien.
Ondertussen is het nog wel mogelijk om bij uw andere gegevens te kijken.

BIJLAGE: 1. Verlofaanvraag
2. Trefwoord ouderbrief Kwetsbaar

Kijk ook eens op onze website voor nog meer nieuws: www.kbsdekwinkslag.nl
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Artikel 1
Algemeen
In de leerplichtwet wordt de leerplicht geregeld. Volgens deze leerplichtwet
hebben ouders of verzorgers de verplichting ervoor te zorgen dat hun kind
de school geregeld bezoekt.Leerplicht geldt voor kinderen van 5 tot en met
16 jaar. Vanaf de eerste dag van de maand nadat een kind 5 jaar wordt tot
het einde van het schooljaar waarin het 16 jaar is geworden. Of aan het
einde van het twaalfde schooljaar. De meeste kinderen gaan al naar school
als ze 4 jaar zijn. Ze vallen dan nog niet onder de Leerplichtwet. Voor hen
gelden wel de regels die de school voert over aanwezigheid en het volgen
van het onderwijs. Volgens de leerplichtwet dient een kind de school
geregeld te bezoeken. Het 'geregeld bezoeken' van de school houdt in dat
geen lestijd verzuimd mag worden, zonder dat er gewichtige
omstandigheden in het geding zijn en/of er geldige redenen voor het
schoolverzuim aanwezig zijn. Met alle scholen in de gemeente Aalburg zijn
daarover afspraken gemaakt. De school is verplicht absentielijsten bij te
houden en de leerplichtambtenaar bij 'problemen' te waarschuwen.
De verlofregeling is in verkorte versie opgenomen in de schoolgids en is
volledig opgenomen op de website van de school. Daarnaast ligt de
volledige versie ter inzage op de scholen. De verlofregeling staat ook op de
gemeentelijke website. Ouders dienen zich bij vragen eerst te richten tot de
directeur. De directeur kan te allen tijde contact opnemen met de
leerplichtambtenaar voor advies.
Contactgegevens leerplichtambtenaar basisschool gemeente Aalburg
0416-698716 of leerplicht@aalburg.nl
Procedure aanvraag verlof
•

1.
De aanvraag voor verlof/geoorloofd verzuim moet ruim van tevoren
(bij voorkeur minimaal zes weken van te voren) worden ingediend bij
de directeur van de school aan de hand van het formulier (bij
vakantieverlof dienen ouders eerst verlof aan te vragen en daarna
eventueel de boeking te regelen);

•

2.
De directeur hanteert bij het beantwoorden van de aanvraag
onderstaande criteria voor toekennen of weigeren van het verlof,
conform de wetgeving;

•

3.

In geval van twijfel neemt de directeur persoonlijk contact met de
ouders op;
•

4.
Bij een overschrijding van een totaal van tien lesdagen (in één keer of
in totaal in één schooljaar) is goedkeuring van de leerplichtambtenaar
nodig.

Criteria voor toekennen van verlof
De directeur van de school mag voor ten hoogste tien lesdagen
(aaneengesloten of in totaal gedurende één schooljaar) verlof geven bij
gewichtige omstandigheden. Een verlofaanvraag voor meer dan tien dagen
wordt behandeld door de leerplichtambtenaar. In een dergelijke situatie
wordt er wel overlegd met de schooldirecteur. Bij een beslissing moeten de
directeur van de school en/of de leerplichtambtenaar het algemeen
onderwijsbelang afwegen tegen het persoonlijk belang van het kind en zijn
gezin. Let op: Toestemming voor verlof mag nooit gegeven worden in de
eerste twee weken van een nieuw schooljaar.
Gewichtige omstandigheden zijn:
• Verhuizing
• Huwelijk van bloed- of aanverwanten tot en met de derde graad.
• 12½-, 25-, 40-, 50- en 60-jarig huwelijksjubileum van ouders en
grootouders.
• 25-, 40- en 50-jarig ambtsjubileum van ouders en grootouders.
• Als uw kind plichten vervult die voortvloeien uit
godsdienst/levensovertuiging (voor nadere uitleg zie verlof vanwege
godsdienst of levensovertuiging).
• Ernstige ziekte van ouder(s), bloed- en aanverwanten tot en met de derde
graad: periode in overleg met de directeur, bij meer dan 10 lesdagen verlof
is een beslissing van de leerplichtambtenaar noodzakelijk.
• Overlijden van bloed- en aanverwanten in de eerste graad, de tweede, de
derde en vierde graad: periode in overleg met de directeur, bij meer dan 10
lesdagen verlof is een beslissing leerplichtambtenaar noodzakelijk.
• Verlof vanwege door school noodzakelijk geachte therapie welke niet op
school plaats kan vinden. In voorkomende gevallen dient op verzoek een
verklaring van een arts, psycholoog of maatschappelijk werker te worden

ingeleverd, waaruit blijkt dat het verlof noodzakelijk is. Zie ook Verlof door
overmacht of andere gewichtige omstandigheden.
• Verlof vanwege, naar het oordeel van de directeur, belangrijke redenen.
Graden in verwantschap
1e graad: ouders
2e graad: grootouders, broers en zussen
3e graad: overgrootouders, ooms, tantes, neven en nichten (kinderen van
broers en zussen)
4e graad: neven en nichten (kinderen van ooms en tantes), oudooms en
oudtantes.
Verlof vanwege godsdienst of levensovertuiging
Een leerling heeft recht op verlof als hij plichten moet vervullen die
voortvloeien uit godsdienst of levensovertuiging. Per verplichting geeft de
school in principe één dag vrij, in verreweg de meeste situaties is dit
voldoende. Als de leerling gebruik wil maken van deze vorm van extra
verlof, moeten zijn ouders dit minimaal twee dagen van tevoren schriftelijk
melden bij de directeur van de school. Voor de volgende religieuze
feestdagen verleent de school na correcte melding in ieder geval verlof. Bij
de feesten staan geen data. Verreweg de meeste religieuze feesten
hebben geen vaste datum.
Een leerling krijgt geen verlof voor carnaval, omdat dit, ondanks de
religieuze oorsprong geen religieus feest is. Carnaval duurt van vrijdag- tot
dinsdagavond en binnen deze periode zijn er voldoende mogelijkheden om
na schooltijd iets voor schoolkinderen te organiseren.

Kwetsbaar
Ouderbrief bij Trefwoord
thema 4-2 (30 mei-17 juni 2022)
Kwetsbaar
Kwetsbaarheid staat centraal in de Trefwoordlessen van de 3 weken vanaf 30
mei. Wij mensen zijn kwetsbaar, want ieder kan een been breken of pijn krijgen ergens. Maar
ook een vaas is breekbaar is en neushoorns worden met uitsterven bedreigd. Mensen zijn
kwetsbaar vanwege hun gezondheid, of als ze mentaal niet sterk in
hun schoenen of misschien eenzaam zijn. En niet te vergeten als ze in
armoedige omstandigheden geboren zijn. De kinderen verkennen
wat kwetsbaarheid daar betekent. De jongsten spreken over alles wat
kapot kan gaan.
Zwakke plek
Iedere mens heeft zijn eigen zwakke plek en iedere groep zijn
zwakste schakel, die tot kwetsbaarheid kan leiden.
De kinderen denken daarover na aan de hand van uitdrukkingen als ‘De zwakste schakel’, ‘Liefde
maakt blind’, ‘Je kop boven het maaiveld uitsteken’, maar ook over die vervelende uitdrukking
‘Het zwakke geslacht’. En natuurlijk over hun eigen ‘zwakke plek’.
Simson
Het bijbelverhaal vertelt over Simson. Hij is heel sterk. Die kracht heeft hij van God gekregen om
daarmee het volk van Israël te bevrijden van de vijand. Als teken dat hij zich voor God inzet, zal
hij zijn haren niet afknippen. Geen last van kwetsbaarheid zou je denken.
Maar deze krachtpatser heeft een zwakke plek. De mooie Delila, een vrouw uit het vijandelijke
kamp, ontfutselt Simson het geheim van zijn kwetsbaarheid… dat hij zijn kracht verliest als zijn
lange haren afgeknipt worden. Als Delila dat doet en Simson zijn kracht verliest, wordt hij
gevangen genomen. Hij blijkt toch kwetsbaar. Simson blijft God trouw. Als hij op een dag gepest
wordt in de tempel, krijgt hij van God nog één keer zijn kracht terug. In zijn woede duwt hij twee
hoofdpilaren van de tempel om… het dak stort in… bovenop hem en op de Filistijnen. Een
overwinning en zijn dood tegelijk.
Weerbaar
Hoe kwetsbaar we ook zijn, minder spierkracht, moed of geloof… je kunt
die spierkracht, je zelfvertrouwen of dat geloof versterken en zo weerbaar
worden. Dat gaan de kinderen ontdekken en bij zichzelf onderzoeken. Ze
beseffen hoe mensen en zijzelf kunnen werken aan hun weerbaarheid en
hoe ze zich kunnen inzetten voor de kwetsbaren en zwakkeren in de
samenleving. Tegelijk gaan ze zich realiseren dat het leven altijd kwetsbare
kanten zal hebben. Maar als je dat weet, kun je bedenken hoe daarmee om
te gaan. En misschien is het wel goed om je kwetsbaarheid te tonen. Want
heeft kwetsbaarheid niet ook een eigen positieve kracht?
Kracht krijgen met Pinksteren
Op vrijdag voor Pinksteren staan we stil bij hoe mensen op bijzondere manier kracht krijgen en
minder kwetsbaar zijn, als een wind, als vuur… de Geest van God, zoals het bijbelverhaal vertelt.

Inspirators voor betekenisvol onderwijs – Trefwoord Ouderbrief - thema Kwetsbaar

