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Notter, 8 oktober 2019
Geachte ouders,
Door een storting in de server kunnen we geen gebruik maken van een aantal bestanden en
programma's. Gelukkig werkt de mail en de telefoon wel en via een omweg ook de digiborden.
We hopen dat het probleem morgen is opgelost.
Lied van de week;
Groep 3/4: Op reis
Groep 5/6: Abraham
Groep 7/8: Stil mijn ziel
Zendingsgeld: € 37,40
Dierendag.
Afgelopen vrijdag was het weer een gezellige beestenboel op het plein. Naast honden, pony's,
konijnen en een geit, hadden de kinderen knuffels en foto's mee. Fijn dat er zoveel ouders en
opa’s en oma’s waren die de “lievelingsdieren” hebben gebracht.
De kinderboekenmaand.
De boekenmaand is gestart op school. Zowel in de klassen als ook in de hal en gang is dit te
merken. De knutselmoeders zijn heel druk geweest met het versieren. Eerst voor de “Muffendag”
en nu voor de Kinderboekenmaand. Het thema is: reizen. In de hal staat het kraanwagentje van
Pluk van de Petteflet, in de gang auto’s en vliegtuigen en aan het plafond luchtballonnen. Heel
erg bedankt voor jullie inzet. Omdat wij het jammer vinden dat alleen de leerlingen en
leerkrachten hiervan kunnen genieten, mogen de ouders op donderdag- en vrijdagmorgen rond
8.25 uur de school in om even te kijken en hun kinderen naar de klas te brengen. Vrijdag 18
oktober sluiten we de boekenmaand af met een boekverkoop in de gymzaal. Meer info volgt nog.
Bezoek Borkeld
De leerlingen van groep 1 en 2 zijn vanmorgen voor een "buitenles" naar Dagcamping "De
Borkeld" geweest met de juffen en enkele ouders. Daar hebben ze onder begeleiding voorlichting
gekregen over planten, herfstvruchten en dieren. Ook hebben ze de schaapskooi bezocht waar de
kudde liep. De kleuters kwamen vol verhalen en heel enthousiast terug. Volgende week (15
oktober) gaat groep 3/4.
Ouderinformatie VO
Van Reggesteyn Nijverdal en Rijssen kregen wij uitnodigingen voor de ouders van de leerlingen
van groep 8. Daarin staan enkele data waarop u informatie krijgt over de aanmelding en de gang
van zaken in het VO. Juf Mollink heeft in het gesprek met de leerlingen al een preadvies
gegeven. Naast Reggesteyn heeft ook de Passie en Pius infoavonden gepland. Wanneer deze bij
ons bekend zijn, zullen wij u op de hoogte stellen. Zelf kunt u ook de sites van de verschillende
scholen raadplegen.
Enkele data:
08-10 Science On Tour
10-10 Excursie Amsterdam groep 8
18-10 Boekenmarkt
21-10 tot 25-10 Herfstvakantie
29-10 Voorstelling Jonge Mantelzorgers groep 7/8
30-10 Fietscontrole door VVN
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Melding luxeverzuim
Van de leerplichtambtenaar kregen wij het verzoek onderstaande tekst in de nieuwsbrief te
plaatsen:
Als een leerling vlak voor of na een reguliere schoolvakantie niet aanwezig is, kan dit wijzen op
luxe verzuim. Zodra school het vermoeden heeft dat er sprake is van schoolverzuim, waarvoor de
schooldirecteur geen toestemming heeft verleend, is deze wettelijk verplicht dit te melden bij de
leerplichtambtenaar.
Voorbeelden van mogelijke situaties zijn:
-Het kan zijn dat ouders/verzorgers een afwijzing op hun verzoek voor extra verlof buiten de
schoolvakantie hebben gehad en hun kind(eren) zijn desondanks niet op school bijvoorbeeld
door onbekende redenen of deze kinderen worden ziek gemeld.
-Of kinderen worden vlak voor of na de reguliere vakantie ziek gemeld waarvan het vermoeden
is dat er geen sprake is van daadwerkelijke ziekte.
Wat doet leerplicht?
Na de melding legt de leerplichtambtenaar zo mogelijk nog diezelfde dag nog een huisbezoek af
en stelt een onderzoek in.
Bij sprake van (vermoedelijk) ongeoorloofd schoolverzuim worden ouder(s)/verzorger(s)
opgeroepen voor verhoor en kan een proces verbaal wegens een overtreding van de leerlichtwet
worden opgemaakt. Dit proces verbaal wordt opgestuurd naar het Openbaar Ministerie.
Het Openbaar Ministerie beoordeelt of er aan ouders/verzorgers een boete wordt opgelegd voor
ongeoorloofd schoolverzuim van hun kind(eren).
De school wordt na afloop geïnformeerd.
Vriendelijke groeten en namens het team,
G.A. Rosman.

