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Apeldoorn 6 februari 2017.  

 

Dag ouders, 

 

Hierbij enkele korte mededelingen. 

 

Kalender 

9 februari  Studiemiddag team: kinderen vanaf 12.00 uur vrij 

10 februari   Klassenshow door de groepen 1/2c en 5a 

20 februari  Kinderen krijgen rapporten mee 

21 en 23 febr.  10-minutengesprekken 

27 febr. t/m 3 maart Voorjaarsvakantie 

17 maart.  Klassenshow gr. 3b en 7b 

18 maart  Scholierencross in het Orderbos. 

 

Studiedag team. 

Donderdagmiddag 9 februari hebben de leerkrachten een studiemiddag. Alle kinderen zijn dan deze 

donderdagmiddag vrij vanaf 12.00 uur. 

 

Rapporten en 10-minutengesprekken. 

De kinderen van groep 3 t/m 8 krijgen op 20 februari hun rapport mee. De 10-minutengesprekken voor 

de groepen 1 t/m 8 worden gehouden op dinsdag 21 en donderdag 23 februari. Voor die tijd krijgt u de 

gelegenheid om via DigiDuif een afspraak te plannen. Vanaf 14 februari is die mogelijkheid aanwezig. 

 

Vakantie onder schooltijd. 
Graag willen wij voor u de regeling nog eens verduidelijken.  

 

Voor vakanties mag géén verlof gegeven worden. Dus ook niet een dagje extra voor bijvoorbeeld de 

wintersportvakantie of een weekje buiten het hoogseizoen. Extra verlof ná een schoolvakantie is ook 

niet mogelijk voor bijvoorbeeld een langer verblijf in het land van herkomst.   

Er is maar één reden om extra verlof (voor vakantie) te verlenen buiten de schoolvakanties om. En dat 

is als de leerling tijdens geen enkele reguliere schoolvakantie ten minste 2 weken op 

gezinsvakantie kan door de specifieke aard van het beroep van (één van) de ouders.  

 

Bij specifieke aard van het beroep moet worden gedacht aan seizoensgebonden werkzaamheden 

waardoor het voor het gezin onmogelijk is om tijdens reguliere schoolvakanties 2 weken op vakantie 

te gaan. Maar zelfs in dat geval gelden er wel een aantal spelregels: 

Ouders moeten toelichten wat de reden is van de aanvraag en moeten aantonen dat een vakantie in de 

schoolvakanties tot onoverkomelijke bedrijfseconomische problemen zal leiden. Het verlof kan per 

schooljaar maar éénmaal worden verleend met een maximum van tien schooldagen. Het moet gaan om 

de enige gezinsvakantie van dat jaar. U dient het verlof ten minste zes weken van tevoren aan te vra-

gen.  

Een verzoek om verlof dient vergezeld te gaan van een verklaring van de werkgever of een verklaring 

van de KvK. De werkgever dient hierin aan te geven dat u géén officieel verlof kunt krijgen tijdens de 

schoolvakantie. Er wordt géén verlof gegeven voor de eerste weken van het schooljaar. Zo voorkomen 

we dat uw kind onmiddellijk een achterstand oploopt met alle kwalijke gevolgen van dien. Juist in die 

eerste weken is het immers van belang dat uw kind meteen aansluiting krijgt op het lesprogramma en 

de rest van de groep.  

De directeur van de school beslist bij dergelijke verzoeken om extra verlof. Hij kan daarbij de 

leerplichtambtenaar om advies vragen. De directie van de school moet (vermeend) ongeoorloofd ver-

zuim en regelmatig te laat komen doorgeven aan de leerplichtambtenaar van de gemeente. Hiertoe is 

de school wettelijk verplicht.  

 

Elke dag 

zorg voor 

het lerende kind 

in een fijne sfeer 
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Dansen in groep 5a en groep 5b. 

De groepen 5a en 5b krijgen op maandagmorgen dansles van Gerrit Wensink. Dit jaar al weer voor de 

8e keer. Het is elk jaar weer bijzonder te zien hoe snel kinderen de danspasjes leren onder de 

bezielende leiding van Gerrit Wensink. Er zijn meer scholen waar dansles gegeven wordt in de 

groepen 5. Op 18 en 25 maart zijn er op locatie bij dansschool Gerrit Wensink de halve finales en de 

finales.  

 

Scholierencross 

Op zaterdag 18 maart wordt in sportpark Orderbos tegenover het terrein van AV’34 voor de 29e keer 

de scholierencross gelopen. Het is een prestatieloop waaraan de leerlingen uit de groepen 3 t/m 8 

kunnen deelnemen. Van onze school doen elk jaar weer veel leerlingen mee. Het inschrijfformulier 

hebben de leerlingen al meegekregen. Tot en met 17 februari kan er ingeschreven worden. Leerlingen 

die meelopen ontvangen in de week voorafgaand aan de cross nog een brief en hun startnummer. 

 

Overleden. 

Misschien heeft u de advertentie in Trouw of in de Stentor gelezen, waarin te kennen werd gegeven 

dat de heer Hans van Riel op 24 januari op 81-jarige leeftijd is overleden. Hans van Riel is van 1963 

tot 1997 directeur geweest van de KWS. Diverse collega’s van de KWS hebben met hem 

samengewerkt en waren op zijn begrafenis aanwezig.  

 

Compassion. 

Als school steunen we Danielo Louis in Haiti en Jonna Mae Carencia van de Filipijnen.  

Compassion zorgt voor projecten om kansarme kinderen over de hele wereld te helpen. Elke maandag 

morgen kinderen geld meenemen naar school zodat we deze kinderen financieel kunnen ondersteunen. 

Doet u ook mee?  

 
Hierbij willen we de kinderen aan jullie voorstellen: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hartelijke groet 

 

 

Fred Niezink. 

Danielo Louis woont met 
zijn vader, moeder, 

broer en zus op Haïti. Hij is 

6 jaar en zit in groep 1 van 

de basisschool. 

Zijn vader werkt 

soms op het land en zijn 
moeder verkoop spulletjes 

op de markt. 
 

Jonna Mae Carencia woont 
met haar vader, moeder en 

2 broers op de Filipijnen. Ze 

is 6 jaar en gaat nog niet 

naar school, daar is ze nog 

iets te jong voor. Haar 

moeder is portier en haar 
vader heeft geen werk. 

 


