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Vervanging groep 3 

Onlangs heeft juf Jony zichzelf ziek gemeld. 
Zoals het er nu naar uitziet, zal zij ook langere 
tijd afwezig zijn. We wensen haar veel beter-
schap toe! 
De afgelopen weken heeft juf Mandy op don-
derdag en vrijdag in groep 3 gewerkt. We zijn 
erg blij dat Mandy deze taak op zich heeft ge-
nomen en zeer tevreden over de manier waar-
op zij dit heeft ingevuld.  
Ondertussen is gezocht naar een meer perma-
nente oplossing voor de vacatureruimte die in 
groep 3 is ontstaan. Gelukkig hebben we die 
gevonden! 
Met ingang van 1 november komt Bianca  
Dumez ons team versterken. Bianca heeft erg 
veel ervaring met het lesgeven aan groep 3. 

Daarnaast is ze werkzaam geweest als ambu-
lant begeleider bij het team bovenschoolse 
ondersteuning van Elevantio. De leerlingen van 
groep 3 gaan zeker profiteren van alle kennis 
en ervaring die Bianca meebrengt.  

Na de herfstvakantie is de inzet in groep 3 als 
volgt: 

• Juf Fleur: maandag, dinsdag en woensdag. 

• Juf Bianca: dinsdag, donderdag en vrijdag. 

Op dinsdag geven beide leerkrachten les aan 
groep 3. Die dag zal vooral worden gebruikt om 
kinderen die daar behoefte aan hebben extra 
aandacht en ondersteuning te geven.  
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Langs deze weg willen we graag een oproep 

doen om samen de verkeershinder rondom 

school aan te pakken. Nu een groot deel van 

de parkeerruimte bij de Jumbo niet meer be-

schikbaar is, neemt de druk op ‘onze’ parkeer-

ruimte alleen maar toe. Zowel vóór school als 

op het parkeerterrein bij het plantsoen zijn 

dagelijks alle vakken bezet. Door het dubbel 

parkeren zien we veel verkeersonveilige situa-

ties ontstaan.  

We maken ons vooral zorgen om de verkeers-

chaos tijdens de ‘spitsuren’ van 8:15 uur tot 

8:30 uur en van 14:00 uur tot 14:30 uur. Het is 

haast wachten op het moment dat er iets ern-

stigs gebeurt.   

Tijdens de laatste bijeenkomst van de MR is de 

verkeersoverlast ook uitgebreid besproken. De 

ouders die zitting hebben in de MR hebben 

hun zorgen geuit en aandacht gevraagd voor 

de verkeers(on)veiligheid. 

 
Graag willen wij u vragen om alleen met de 

auto naar school te komen als het echt nodig 

is. Door vaker te voet of met de fiets te  

komen, kunnen we samen de verkeersdrukte 

voor een groot deel oplossen en daarmee de 

veiligheid rondom school voor onze kinderen 

vergroten.  

 

Alvast bedankt!  

Brengen en ophalen - verkeershinder rondom school 
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Uitdelen uitnodigingen verjaardagen - niet in de klas... 

Het vieren van de verjaardag is voor kinderen 

een bijzonder moment. Vooral naar het kinder-

feestje wordt enorm uitgekeken. Niet alleen 

door de jarige zelf, maar ook door de rest van 

de klas… ‘Wie mogen er komen?’ 

Sinds de zomervakantie worden de uitnodigin-

gen regelmatig in de klas uitgedeeld. Langs 

deze weg willen wij u vragen om de  

uitnodigingen voortaan buiten op het plein uit 

te (laten) delen en niet in de klas. 

Als de uitnodigingen in de klas worden uitge-

deeld, is het niet mogelijk om de dag rustig op 

te starten en iedereen meteen in een goede 

‘werkstand’ te krijgen. De kaartjes leiden daar-

voor teveel af.  

Daarnaast vinden we het belangrijk om de mo-

gelijke onrust die ontstaat (‘Wie mag wel ko-

men? en ‘Wie zijn niet uitgenodigd?’) zoveel 

mogelijk te beperken. Daarmee ‘beschermen’ 

we ook de kinderen die teleurgesteld zijn om-

dat ze niet (of nooit) uitgenodigd worden.  

Namens alle kinderen en leerkrachten alvast 

bedankt voor jullie begrip en medewerking. 

Verzoeken extra verlof buiten schoolvakanties 

Regelmatig krijg ik het verzoek van ouders om extra verlof toe te kennen. Dit gaat dan om vrije 

dagen buiten de schoolvakanties om. Het komt erg vaak voor dat vakantie wordt aangevraagd 

terwijl daar geen geldige reden voor is. Op basis van de leerplichtwet moet ik al deze verzoeken 

dan ook afwijzen.  

Om vervelende situaties te voorkomen (het is niet fijn om een afwijzing te krijgen, maar ook 

niet om die te moeten geven) is het goed te weten dat alleen wordt ingestemd met verzoeken 

die passen binnen de wet– en regelgeving. De richtlijnen voor het aanvragen van extra verlof (of 

geoorloofd verzuim) zijn opgenomen in de activiteitenkalender. Ook op de website van school 

kunt u de verlofregeling nalezen. 

Verzuim buiten de schoolvakanties om is alleen geoorloofd in de volgende gevallen: 

• Ziekte  

Religieuze feestdagen 

Belangrijke omstandigheden, zoals een huwelijk, een begrafenis of een verhuizing.  

Er mag sowieso geen vrij worden gegeven om de volgende redenen: 

• Goedkopere vakanties buiten het seizoen. 

Door anderen betaalde vakantie 

Het ophalen van familie 

Midweek of weekendvakanties 

Al jaren niet op vakantie geweest. 

De vakantie is al gereserveerd. 

Een van de andere kinderen in het gezin is vrij. 

Vlak voor de vakantie wordt er toch bijna geen les gegeven.  

Ziekmelden van kinderen kan alleen telefonisch (liefst) voor 8:30 uur. Voor ziekmeldingen kunt 

u geen gebruik maken van Parro. Niet alle leerkrachten werken elke dag. Hierdoor komen ziek-

meldingen niet altijd op de juiste plaats of op tijd binnen.  Alvast bedankt! 


