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Trefwoord 

Thema: groeien met als weekthema: Groei die bij jou past  

Groeien doet een kind zelf, op zijn eigen manier, in zijn eigen tempo. Dat geldt voor lichamelijke 

groei, maar ook voor de groei als mens. Op die manier groeien vraagt om aandacht, liefde en warmte. 

Maar ook om motivatie, uitdaging en ruimte.   

Jezus geneest de zieke hand van een man. Daarmee helpt hij hem ook als mens weer op te staan en te 

groeien. Zelfs als de godsdienstige regels het verbieden dit op sabbat te doen.  

 

Regel van de week  

De komende weken besteden we extra aandacht aan: 

 

We luisteren naar elkaar, de juf / meester  
en we zijn dan stil.  
 

Meester Pieter 

Helaas moeten we melden dat meester Pieter vanwege ziekte niet op school is. Hij wacht op 

onderzoeken die meer duidelijkheid kunnen geven. 

We wensen hem veel sterkte toe en vooral van harte beterschap! 

 

Toetsperiode 

Deze week en de komende twee weken worden in de groepen 3 t/m 8 (landelijke) toetsen afgenomen. 

De resultaten daarvan zijn straks, naast de andere scores, terug te vinden op de rapporten van de 

leerlingen. 

Geen stress, maar veel succes!! 

 

Leerlingenraad 
Zaterdag is het zo ver, dan bekijkt een jury van de 

gemeente Midden Drenthe ons filmpje en hopen we de 

jury te overtuigen dat de stekelbossen naast ons 

voetbalveld vervangen moeten worden door 

vlinderstruiken.  

Via een livestream kan de hele gemeente meekijken.  

U vindt de link op de site van de gemeente. Er zijn 15 

deelnemers. Wij zijn rond 9.45 uur aan de beurt.  

Iedere inzending krijgt 5 minuten.  

We hopen dat we worden uitgekozen en aan de slag 

kunnen!  

 

VAN STEKELS NAAR VLINDERS!  
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Kennismakingstasjes van de Wegwijzer “de Schoolie-bags” 

Er komen weer nieuwe Schoolie-bags.  

Dat is een fraai versierd tasje met allerlei leuke dingen voor jonge 

kinderen en hun ouders. Zo zitten er o.a. kleurplaten, potloodjes, een 

knutselwerkje, een folder en tegoed-bonnen (om mee te gymmen of 

spelen met groep 1) in.  

We vragen u, als ouders, deze tasjes gericht te geven aan gezinnen die 

wellicht belangstelling hebben voor ons kindcentrum; buren, vrienden of 

gezinnen in uw omgeving met een kind van 3 of bijna 3 jaar.  

U kunt een Schooliebag ophalen bij school en doorgeven aan een “nieuw” 

gezin. Jongere broertjes en zusje mogen er natuurlijk ook één. 

 

De tasjes zijn vanaf 25 januari beschikbaar.  Helpt u mee?  

 

Informatie over “Verlof aanvragen / Vrijstelling 

schoolbezoek” 

In de Leerplichtwet staat dat uw kind (vanaf 5 jaar) naar school 

moet 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.  

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 éénmaal per schooljaar uw kind vrij geven, zodat een gezinsvakantie mogelijk is. 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 eventuele bezwaarprocedure moet de aanvraag ten minste 8 weken van te 

voren 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. 

 

Voor meer informatie over “Vrijstelling van schoolbezoek” kunt u op school een folder van de 

gemeente Midden Drenthe vragen. Informatie is ook te vinden op: 

www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/leerplicht. 

 

Agenda 

• 21 januari – verjaardag juf Nynke 

• 24 januari – juf Corry afwezig, juf Mies vervangt haar 

• 25 januari – directie-overleg CKC Drenthe  

• 26 januari – juf Corry afwezig, juf Mies vervangt haar / vergadering 

ouderraad 

• 31 januari – activiteiten vanuit de bibliotheek (alle groepen) 

• 7 – 11 februari – 10-minutengesprekken 

• 7 februari – wethouder Erjen Derks bij de beide leerlingenraden  

• 16 februari – eerste rapport mee / studiemiddag team – leerlingen 

vrij 

• 17 februari – judo tijdens de gymlessen 

• 18 februari – studiedag schoolteam – leerlingen vrijdag 

• 21 -25 februari – voorjaarsvakantie 

• 29 februari – Start instroomgroep 

 

http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/leerplicht

