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Dinsdag 10 september a.s. 19:30- 21:00 uur
Informatieavond groep 1 t/m 8

Woordje vooraf
De eerste schoolweek van het schooljaar
2019-2020 zit er alweer op! Ik hoop dat
u, samen met uw gezin, van een hele
fijne vakantie hebt mogen genieten. Ook
voor mij was het echt een eerste
schoolweek. Een week met heel veel
nieuwe indrukken. Een nieuwe route
naar het werk, een nieuwe school,
nieuwe collega’s, nieuwe ouders en
nieuwe kinderen. Ik heb de afgelopen
week al met heel veel mensen
kennisgemaakt en dat zullen er de
komende weken ongetwijfeld nog meer
zijn. Alles bij elkaar heb ik een hele
positieve indruk van De Linde en voel ik
mij er nu al thuis! Ik hoop dan ook dat
wij er samen, team, ouders en kinderen,
een geweldig schooljaar van gaan
maken. Voor nu wens ik u alvast, mede
namens het team, een fijn en zonnig
weekend toe!
Bob Schram
Directeur OBS De Linde

De jarigen in augustus
03-08
03-08
04-08
09-08
11-08
13-08
16-08
16-08

Vian Haydar
Joeke Rijsdijk
Lieuwe Maathuis
C-Jay Goossens
Janna Stange
Veerle Schenk
Zalloukh Haydar
Brann van Kuijk

8
4
2/3
7
7
7
4
8

18-08
24-08
24-08
31-08

Nikki Hamers
Alicia van Halteren
Joëlla van Halteren
Nout Ruijten

7
5
6
2/3

Welkom op school

Fiene Jansen, Danilo Tashte Zar, Lennox
Perez, Jayden van den Aarssen, Brendan
de Jong, Fabiënne de Jong, Sue
Fredrikze, Pip Fredrikze, Parker
Ménetrier en Ninsun Ménétrier zijn
gestart op De Linde.
We wensen hen heel veel plezier bij ons
op school.

Schoolfotograaf

OBS De Linde Schoolstraat 3, 4751 CN Oud Gastel 0165518065 info@lindeoudgastel.nl

Op maandag 02
september komt de
schoolfotograaf naar
De Linde. Nadere
informatie hierover
volgt z.s.m. Wel
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alvast goed om te weten dat er om
08:00 uur en om 15:30 uur
gelegenheid is om broer(tjes) en/ of
zus(jes) die niet meer of nog niet op
De Linde zitten te laten fotograferen.
Mocht u daar gebruik van willen maken,
dan kunt u dit via de mail laten weten
aan juf Marie-Therèse via het emailadres m.t.pijnen@lindeoudgastel.nl
Daarbij graag vermelden het door u
gewenste tijdstip en de naam/ namen
van de broer(tjes) en/ of zus(jes).

Informatieavond
Dinsdag 10
september om
19:30 uur vindt de
jaarlijkse
informatieavond
plaats. Op deze avond
wordt u geïnformeerd
over de gang van zaken in de groep.
Wat gaan de kinderen allemaal leren,
hoe wordt er om gegaan met huiswerk,
wat doen wij aan de sociaal emotionele
omwikkeling (Kanjer), welk regels
worden gehanteerd, wat is Snappet enz.
enz.
Kortom, heel veel informatie die u beslist
niet mag missen!
Noteer de datum alvast in uw agenda!
Meer informatie ontvangt u volgende
week.

Nieuws oudervereniging

school. Achter de schermen
ondersteunen wij de leerkrachten bij
diverse activiteiten. Bij onder andere de
Sinterklaasviering, het Kerstdiner, de
Filmavond en de Linde Lentemarkt zijn
wij actief.
Vind je het leuk om op school te helpen,
de oudervereniging te ondersteunen en
deel uit te maken van een leuke groep,
meld je dan snel aan! Spreek ons of de
groepsleerkracht(en) van uw kind(eren)
aan of stuur een e- mail naar
ouderverenigingobsdelinde@gmail.com
Heb je nog twijfels of wil je meer
informatie? Ook dan horen wij graag van
je.

De Luizenmoeders

Zoals uw weet worden alle kinderen na
een vakantie gecontroleerd op lastige
kriebelbeestjes in het haar.
Dankzij de hulp van u als ouder kunnen
we deze controles uitvoeren.
Het groepje ‘luizenmoeders’ van nu is
naarstig op zoek naar versterking.
Wie heeft er na een vakantie op dinsdag
een uurtje tijd om te helpen?
Voor meer informatie of om u aan te
melden kunt u contact opnemen met juf
Marie-Therèse. Haar e- mailadres is:
m.t.pijnen@lindeoudgastel.nl

Privacy
Zoals u
ongetwijfeld
weet hebben
ook wij op
school te
maken met

Wie komt ons versterken? Wij
zijn op zoek naar jou!
Wij zijn op zoek naar ouders/verzorgers
die het leuk vinden om mee te denken
over de activiteiten die voor de kinderen
worden georganiseerd. In de loop van
het schooljaar vergaderen wij 5 of 6 keer
in de avond. Het meest zichtbare wat wij
doen is het aankleden/versieren van de

privacywetgeving, ook wel bekend onder
AVG. Natuurlijk willen wij ons daar zo
goed mogelijk aan houden en daarom
hebben wij uw medewerking nodig. U
heeft reeds een S.O.S formulier
meegekregen waarop u kunt aangeven
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wel of geen bezwaar te hebben tegen
plaatsing van foto’s/ video’s van uw
kind(eren) op social media en of u wel of
geen bezwaar heeft tegen de
luizencontrole na de schoolvakanties.
Daarnaast maken wij gebruik van de
Parro app. Ook hierin kunt u in uw eigen
account de privacy voorkeuren
aangeven. Ga hiervoor in de app naar
instellingen(rechts onderaan) en
vervolgens naar het privacy centrum.
Hierin kunt u uw privacy voorkeuren
aangeven en eventueel aanpassen.
Alvast bedankt voor uw medewerking.

Verlof, verzuim en leerplicht
De
Leerplichtwet
kent geen
snipperdagen.
Schoolgaande
kinderen zijn
minimaal 12
weken in een
schooljaar
vrij, die data
worden ruim
van tevoren vastgesteld. U wordt geacht
in die periode uw vakantie in te plannen.
Alleen in uitzonderlijke gevallen kunt u
buiten de schoolvakanties verlof voor uw
kind aanvragen. Dit kan voor maximaal
10 schooldagen. De eerste twee weken
na de zomervakantie mag nooit extra
verlof gegeven worden.
Vrijstelling van geregeld
schoolbezoek
Soms kan een leerling vrijstelling
krijgen om naar school gaan. Dit heet
vrijstelling van geregeld schoolbezoek.
Dan is er geen sprake van schoolverzuim
of spijbelen. Voorbeelden hiervan zijn:
•
•
•
•
•

ziekte;
schorsing;
een religieuze feestdag;
een huwelijk van bloed- of
aanverwanten tot en met de derde
graad van het kind;
een begrafenis van bloed- en
aanverwanten tot en met de vierde
graad van het kind.

Ouders en leerlingen moeten wel aan
bepaalde voorwaarden voldoen. Zie
hiervoor de schoolgids van de school. De
directeur van de school moet vooraf
geïnformeerd worden.
Op vakantie buiten de
schoolvakanties
Heeft u of uw partner aantoonbaar een
speciaal beroep waardoor het onmogelijk
is om in één van de reguliere
schoolvakanties op vakantie te gaan,
dan kunt u bij de directeur van de school
toestemming vragen voor extra verlof
buiten de schoolvakanties. U dient dit
minimaal 6 weken van te voren aan te
vragen. Onder bepaalde voorwaarden
kan uw kind extra vrij krijgen. Dit kan
maximaal één keer per schooljaar. U
heeft alleen recht op dit extra verlof bij
een zeer beperkt aantal beroepen,
bijvoorbeeld in de toeristische sector.
Vrijstelling van geregeld schoolbezoek
voor bijvoorbeeld het maken van een
wereldreis of het nemen van een
“sabatical year” is niet toegestaan.
Wanneer kan mijn kind geen extra
vrije dag(en) krijgen?
Kinderen mogen niet zonder reden van
school weg blijven. Redenen voor
schoolverzuim die volgens de
Leerplichtwet niet zijn toegestaan zijn
bijvoorbeeld:
– familiebezoek in het buitenland;
– vakantie in een goedkope periode of
met een speciale aanbieding;
– gebrek aan boekingsmogelijkheden in
de reguliere schoolvakanties;
– eerdere of latere terugkeer in verband
met (verkeers)drukte;
– verlof voor een kind, omdat andere
kinderen uit het gezin vrij zijn;
– vakantiespreiding;
– samen reizen.
Verder zijn ook alle vormen van het zgn.
“luxe verlof” niet toegestaan. Daarbij
kunt u bijvoorbeeld denken aan een
dagje Efteling, een verjaardagsfeestje
dat eerder begint, eerder weg of later
terug na een leuk weekendje, etc. De
leerplichtwet is hier heel erg duidelijk in
en de leerplichtambtenaar controleert
hier ook regelmatig op. Ik ben verplicht
om mij aan deze strikte wetgeving te
houden en kan zelfs persoonlijk strafbaar
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worden gesteld bij het niet juist
uitvoeren van deze wet. Ik ga ervan uit
dat u begrijpt dat deze regeling niet door
mij zo wordt gehanteerd om u dwars te
zitten. Maar de 12 weken verlof in het
schooljaar moeten ruim voldoende zijn
om vakanties en/ of uitstapjes te
plannen. Alvast bedankt voor uw begrip
en uw medewerking.

Belangrijke data

•
•
•
•
•
•
•

woensdag 28-08-19: sprookjesfeest
groep 2-3
dinsdag 28-08-19 19:30:
vergadering oudervereniging
maandag 02-09-19: schoolfotograaf
dinsdag 10-09-19: leerlingenraad
dinsdag 10-09-19 19:30- 21:00 uur:
informatieavond groep 1 t/m 8
donderdag 12-09-19: schoolreisje
groep 1 t/m 8
vrijdag 13-09-19: uitgave 2e
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