
 
Nieuwsbrief nr.15, 9 april 2015 

Vanuit de directie 

Parkeer overlast 

Omwonenden van de school hebben aangegeven last te hebben van auto’s die 

geparkeerd worden op hun oprit. We verzoeken u vriendelijk dit niet meer te doen. 

Vanaf heden zal de politie regelmatig komen controleren. 

We vragen u om uw auto op het parkeerterrein voor de school te plaatsen tijdens het 
brengen of halen van uw kinderen. We rekenen op ieders medewerking. 

Afscheid meneer Teun 

Op donderdag 2 april heeft de school afscheid genomen van meneer Teun. Het was een 

leuk moment om samen voor hem het Vonderlied te zingen. Van de ouderraad heeft hij 
een attentie ontvangen namens de ouders en de kinderen. Aansluitend hebben nog veel 

ouders van de gelegenheid gebruik gemaakt om hem persoonlijk te bedanken en succes 

te wensen. 

Studiedag 7 april 
In de ochtend heeft het team gesproken over het nieuwe schoolplan. In dit nieuwe 

schoolplan staan de plannen van de Vonder voor de komende 4 jaar. 

Zodra dit plan helemaal af is zullen we u hierover informeren via de nieuwsbrief. 

De middag was gevuld met een teamactiviteit. De afsluiting van deze dag was het 
afscheid van meneer Teun van het team. 

 

Groep 1-2, Spreekbeurten 

Wisseling gymlessen donderdag 16 april. 
In verband met de CITO Entreetoets van groep 7 is het gymrooster voor donderdag 16 

april gewijzigd. Deze dag zal het als volgt plaatsvinden: 

08.30 uur Groep 8 Sandra 



10.45 uur Groep 6 Bertrand 

13.00 uur Groep 7 Anne & Groep 7 Thijs 

14.15 uur Groep 7 Marscha 

Denkt u er aub aan dat uw kind op het juiste dagdeel de fiets & gymspullen bij zich 
heeft! 

 

VERLOF (vrijstelling van schoolbezoek) 

In deze nieuwsbrief uitgebreid aandacht aan de verlofregeling voor het 
basisonderwijs. 
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1. Leerplicht en verlof 

In de Leerplichtwet staat dat uw kind de school moet bezoeken als er onderwijs wordt 
gegeven. Leerlingen mogen dus nooit zomaar van school wegblijven. In een aantal 

gevallen is 

echter een uitzondering op deze regel mogelijk. 

Als er een bijzondere reden is waarom u vindt dat uw kind niet naar school kan, moet u 
zich 

aan de regels voor zo’n uitzondering houden. De uitzonderingen en de daarbij behorende 

regels staan in deze nieuwsbrief beschreven. 

 
2. Extra verlof in verband met religieuze verplichtingen 

Wanneer uw kind plichten moet vervullen die voortvloeien uit godsdienst of 

levensovertuiging, 

bestaat er recht op verlof. 

Als richtlijn geldt dat hiervoor één dag per verplichting vrij wordt gegeven. Indien uw 
kind 

gebruik maakt van deze vorm van extra verlof, dient u dit minimaal twee dagen van te 

voren bij de directeur van de school te melden. 
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3. Op vakantie onder schooltijd 

Voor vakantie onder schooltijd kan alleen een uitzondering op de hoofdregel gemaakt 

worden 

als uw kind tijdens de schoolvakanties niet op vakantie kan gaan door de specifieke aard 
van 



het beroep van (één van) de ouders. In dat geval mag de directeur eenmaal per 

schooljaar uwkind vrij geven, zodat er toch een gezinsvakantie kan plaatshebben. Het 

betreft de enige 

gezinsvakantie in dat schooljaar. Bij uw aanvraag moet een werkgeversverklaring worden 
gevoegd waaruit de specifieke aard van het beroep én de verlofperiode van de betrokken 

ouder blijken. Verder dient u met de volgende voorwaarden rekening te houden: 

- in verband met een eventuele bezwaarprocedure (zie punt 6) moet de aanvraag ten 

minste acht weken van tevoren bij de directeur worden ingediend, tenzij u kunt 
aangeven waarom dat niet mogelijk was; 

- de verlofperiode mag maximaal 10 schooldagen beslaan; 

- de verlofperiode mag niet in de eerste twee weken van het schooljaar vallen. 

Helaas komt het wel eens voor dat een leerling of een gezinslid tijdens de vakantie ziek 
wordt, waardoor de leerling pas later op school kan terugkomen. Het is van groot belang 

om dan een doktersverklaring uit het vakantieland mee te nemen, waaruit de duur, de 

aard en de ernst van de ziekte blijken. Op die manier voorkomt u mogelijke 

misverstanden. 
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4. Verlof in geval van ‘Andere gewichtige omstandigheden’ 

Onder ‘andere gewichtige omstandigheden’ vallen situaties die buiten de wil van de 

ouders 

en/of de leerling liggen. Voor bepaalde omstandigheden kan vrij worden gevraagd. 
Hierbij 

moet gedacht worden aan: 

- een verhuizing van het gezin 

- het bijwonen van een huwelijk van bloed- of aanverwanten 
- ernstige ziekte van bloed- of aanverwanten (het aantal verlofdagen wordt bepaald in 

overleg met de directeur en/of de leerplichtambtenaar) 

- overlijden van bloed- of aanverwanten 

- viering van een 25-, 40- of 50-jarig ambtsjubileum en het 12½-, 25-, 40-, 50- of 60-

jarig 
(huwelijks)jubileum van bloed- of aanverwanten 

De volgende situaties zijn geen ‘andere gewichtige omstandigheden’: 

- familiebezoek in het buitenland 

- vakantie in een goedkope periode of in verband met een speciale aanbieding 
- vakantie onder schooltijd bij gebrek aan andere boekingsmogelijkheden 

- een uitnodiging van familie of vrienden om buiten de normale schoolvakantie op 

vakantie te gaan 

- eerder vertrek of latere terugkeer in verband met (verkeers)drukte 
- verlof voor een kind, omdat andere kinderen uit het gezin al of nog vrij zijn 

Verlofaanvragen worden altijd individueel beoordeeld. Een aanvraag voor verlof wegens 

‘andere gewichtige omstandigheden’ dient zo spoedig mogelijk bij de directeur te worden 

ingediend (bij voorkeur minimaal acht weken van tevoren). 
 

 



5. Hoe dient u een aanvraag in? 

Aanvraagformulieren voor verlof buiten de schoolvakanties zijn te downloaden op onze 

via onze website of verkrijgbaar bij de directeur van de school. U levert de volledig 

ingevulde aanvraag, inclusief relevante verklaringen, in bij de directeur van de school. 
De directeur neemt zelf een besluit over een verlofaanvraag voor een periode van 

maximaal 

10 schooldagen. Als een aanvraag voor verlof vanwege ‘andere gewichtige 

omstandigheden’ 
meer dan 10 schooldagen beslaat, wordt de aanvraag doorgestuurd naar de 

leerplichtambtenaar van de woongemeente. De leerplichtambtenaar neemt vervolgens 

een 

besluit, na de mening van de directeur te hebben gehoord. 
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6. Niet eens met het besluit 

Wanneer uw verzoek om extra verlof wordt afgewezen en u bent het niet eens met dat 
besluit, kunt u schriftelijk bezwaar maken. U dient een bezwaarschrift in bij de persoon 

die het besluit 

heeft genomen. 

Het bezwaarschrift moet ondertekend zijn en tenminste de volgende gegevens bevatten: 
- naam en adres van belanghebbende 

- de dagtekening (datum) 

- een omschrijving van het besluit dat is genomen 

- argumenten die duidelijk maken waarom u niet akkoord gaat met het besluit 
- wanneer het bezwaar niet door u maar namens u wordt ingediend, moet u een 

volmacht ondertekenen en bij het bezwaarschrift voegen. 

U krijgt de gelegenheid om uw bezwaar mondeling toe te lichten. Daarna krijgt u 

schriftelijk 
bericht van het besluit dat over uw bezwaarschrift is genomen. 

Bent u het dan nog niet eens met het besluit dan kunt u op grond van de Algemene wet 

bestuursrecht (Awb) binnen zes weken schriftelijk beroep aantekenen bij de 

Arrondissementsrechtbank, sector Bestuursrecht. Het indienen van een beroepschrift 

heeft 
geen schorsende werking. Wel kan de indiener van een beroepschrift zich wenden tot de 

President van de bevoegde rechtbank met het verzoek een voorlopige voorziening te 

treffen. 

Aan zo’n juridische procedure zijn kosten verbonden: voordat u een beroepschrift indient 
is het raadzaam juridisch advies in te winnen, bij voorbeeld bij een bureau voor 

Rechtshulp. 



 

7. Ongeoorloofd verzuim 

Verlof dat wordt opgenomen zonder toestemming van de directeur of de 

leerplichtambtenaar 
wordt gezien als ongeoorloofd schoolverzuim. De directeur is verplicht dit aan de 

leerplichtambtenaar te melden. De leerplichtambtenaar beslist of er proces-verbaal wordt 

opgemaakt. 

 
Vakantie schooljaar 2015-2016 
Herfstvakantie   26 oktober tot en met 30 oktober 2015 
Kerstvakantie    21 december 2015 tot en met 1 januari 2016 
Carnavalsvakantie   8 februari tot en met 12 februari 2016 
Paasvakantie       25 maart tot en met 29 maart 2016 
Meivakantie       25 april tot en met 6 mei 2016 
Zomervakantie 25 juli tot en met 2 september 2016 
 
Vrije dagen: 16 mei tweede Pinksterdag 

De studiedagen moeten nog worden ingepland, zodra deze dagen bekend zijn zullen we u 

daarover in de nieuwsbrief informeren. 
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Vanuit de ouderraad 

 
Algemene ledenvergadering 
Op woensdag 11 maart heeft de Algemene Leden Vergadering van de Oudervereniging 

plaatsgevonden.  

In de nieuwsbrief van 5 februari jl waren alle ouders opgeroepen om deze ALV bij te 

wonen. Er hadden zich buiten de OR leden geen ouders aangemeld. Zowel 
het secretarieel als het financieel jaarverslag en de kasverantwoording zijn wel 

besproken en de herverdeling van de ouderbijdrage is goedgekeurd. De hoogte van de 

ouderbijdrage blijft volgend schooljaar ongewijzigd.  

Tevens zijn in de ALV de huidige OR leden herkozen voor volgend schooljaar. Een aantal 

leden heeft echter zelf aangegeven volgend jaar te stoppen binnen de OR.  
Aan het einde van het schooljaar zal in de nieuwsbrief nog een oproep volgen voor 

werving van nieuwe ouderraad leden. De jaarverslagen en kasverantwoording over het 

schooljaar 2013/2014 zijn op te vragen bij de ouderraad, via e-mailadres 

ouderraad.devonder@stgboom.nl. 
  

 

 

 

mailto:ouderraad.devonder@stgboom.nl


Vanuit de groepen 

 
 Belangrijke data groep 8 

In eerdere nieuwsbrieven hebben we u op de hoogte gebracht van de eindtoets in de 

groepen 8. Mocht u de data nog niet genoteerd hebben, volgen ze hieronder.  

Volgende week en de week erna gaan de groepen 8 de eindtoets maken. De groep van 

juffrouw Joyce maakt de toets op 15-16-17 april. De groep van juffrouw Sandra 

maakt de toets op 21-22-23 april. De kinderen zijn die dagen ’s ochtends bezig met de 

toets.  

Bent u nieuwsgierig naar de opzet van de toets, kunt u meer informatie vinden op 

http://route8.nl/ Daar is ook een filmpje te zien waarin wordt uitgelegd hoe de toets in 

zijn werk gaat. 

Over de uitslag van de toets, wordt u op een later tijdstip geïnformeerd. Hiervoor vinden 

geen gesprekken meer plaats, dit zal slechts bij verrassende scores het geval zijn. Heeft 

u vragen of opmerkingen over de uitslag, bent u natuurlijk altijd welkom bij de 

groepsleerkracht. 

Op 16 april maken alle kinderen van groep 8 het theoretisch verkeersexamen.  

We wensen de kinderen veel succes! 

Overig 

 Gezond eten………..ook op school!  

Het is een hot item momenteel: overgewicht, obesitas. Het is belangrijk dat onze 

kinderen goed in hun vel zitten en goed groeien. Daarbij is ook een gezond gewicht 

belangrijk. Dan kunnen kinderen namelijk goed bewegen en zich goed lichamelijk 

ontwikkelen. De basis voor een gezond leefpatroon is gezond en gevarieerd eten. Drie 

hoofdmaaltijden per dag en maximaal vier keer iets tussendoor. En let eens op het 

drinken….het hoeft niet altijd vruchtensap of frisdrank te zijn. Met thee kun je eindeloos 

variëren en water zo uit de kraan is nog het meest makkelijke van allemaal.  

‘s Ochtends voor het buiten spelen nemen kinderen op school hun eerste tussendoortje: 

fruit eten. Nu lust of eet niet elk kind fruit maar het kunnen ook andere gezonde 

tussendoortjes zijn.  

Met een bakje rauwkost bestaand uit komkommer, tomaatjes, worteltjes of een handje 

rozijntjes is ook niets mis. Of wat dacht u van een plakje volkoren ontbijtkoek of 1(!!!!!!) 

evergreen.   

Hiermee geeft u samen met school het goede voorbeeld. De komende weken zullen er 

regelmatig stukjes in de nieuwsbrief staan met tips over een gezond eet- en leefpatroon. 

Op www.voedingscentrum.nl kunt u alles lezen over gezonde voeding.  

Tot de volgende keer!  

http://route8.nl/
http://www.voedingscentrum.nl/
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Kalender 

Do      9 april GMR vergadering op de Vonder 

Vrij   10 april  

Za    11 april  

Zo    12 april  

Ma   13 april Oefendag entree toets groepen 7 

Di    14 april  Entree toets groepen 7      Eindtoets groep 8 juf Joyce 

Woe 15 april Entree toets groepen 7      Eindtoets groep 8 juf Joyce 

Do   16 april Entree toets groepen 7      Eindtoets groep 8 juf Joyce 

Theoretisch Verkeersexamen groepen 8 

Vrij  17 april  

Za   18 april  

Zo   19 april  

Ma   20 april  

Di    21 april Entree toets groepen 7     Eindtoets groep 8 juf Sandra 

Woe 22 april Entree toets groepen 7     Eindtoets groep 8 juf Sandra 

Do   23 april Entree toets groepen 7     Eindtoets groep 8 juf Sandra 

 

 

Op de website  

 

Groep 1-2 Chantal: Spreekbeurten 

Groep 1-2 Chantal: Uitstapje naar Coppelmans 

Groep 1-2 Elly-Majella: Meester Barend, gastles over duiken 

Groep 4 Nicky-Annie: Meester Barend, gastles over duiken 

Groep 1-2 Chantal: Meester Barend, gastles over duiken 

Groep 1-2 Lotte: Meester Barend, gastles over duiken 

Groep 1-2 Lotte: Kameel voor het raam 

 

 

http://www.bsdevonder.net/leerlingen/groepen/groep-1-2-chantal/groep-1-2-chantal-spreekbeurten.aspx
http://www.bsdevonder.net/leerlingen/groepen/groep-1-2-chantal/groep-1-2-chantal-uitstapje-naar-coppelmans.aspx
http://www.bsdevonder.net/leerlingen/groepen/groep-1-2-elly-majella/groep-1-2-elly-majella-meester-barend,-gastles-over-duiken.aspx
http://www.bsdevonder.net/leerlingen/groepen/groep-4-annie-nicky/groep-4-nicky-annie-meester-barend,-gastles-over-duiken.aspx
http://www.bsdevonder.net/leerlingen/groepen/groep-1-2-chantal/groep-1-2-chantal-meester-barend,-gastles-over-duiken.aspx
http://www.bsdevonder.net/leerlingen/groepen/groep-1-2-lotte/groep-1-2-lotte-meester-barend,-gastles-over-duiken.aspx
http://www.bsdevonder.net/leerlingen/groepen/groep-1-2-lotte/groep-1-2-lotto-kameel-voor-het-raam.aspx
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In de nieuwsbrief  

Uitnodiging schoolvoetbal toernooi  

Uitnodiging schoolvoetbaltoernooi poster  

Bericht van de bibliotheek op school 

 

http://www.bsdevonder.net/media/72486/uitnodiging-schoolvoetbal.pdf
http://www.bsdevonder.net/media/72487/schoolvoetbaltoernooiaudacia-01.pdf
http://www.bsdevonder.net/media/72488/bericht-de-bibliotheek-op-school-8-4-2015.pdf

