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Sinterklaas 
 

We wensen iedereen waarbij het heerlijke  

avondje of middag zaterdag of zondag is,  

veel gezelligheid en plezier toe! 

 

 

 

Kalender 
 

Week van 5 december t/m 9 december 2022  Week van 12 december t/m 16 december 
2022 

Maandag 5 dec. Sinterklaasviering, 
leerlingen vrij vanaf 
12.00 uur 

 Maandag 12 dec.  

Dinsdag 6 dec. Studiedag,alle  
groepen vrij 

 Dinsdag 13 dec.  

Woensdag 7 dec.   Woensdag 14 dec.  

Donderdag 8 dec.   Donderdag 15 dec.  

Vrijdag 9 dec. Afsluiting keuzevak  Vrijdag 16 dec.  
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Afspraken aanwezigheid leerlingen 
 

Regelmatig hebben we als school contact met medewerkers van de gemeente, waaronder de 

leerplichtambtenaar, mevrouw Bakker. In het jaarlijks overleg vorige maand hebben we stil gestaan 

bij de afspraken en procedures die er voor alle kinderen gelden en welke verantwoordelijkheden 

ouders en de school hebben. In het team bespreken we deze stappen dinsdag tijdens de studiedag 

en gaan we nog beter erop letten dat we volgens de vast gelegde procedures handelen. 

 

Vandaar dat het goed is om de afspraken en werkwijze ook met jullie te delen: 

 

• Ouders/verzorgers bellen tussen 8.00 -8.30 uur naar school als het kind ziek of om een andere 

reden afwezig is. 

• Bij de eerste bel om 8.25 uur komen de kinderen naar binnen. De lestijd begint om 8.30 uur. 

• Bij kinderen die na 8.30 uur binnenkomen noteren we het aantal minuten dat het kind te laat 

was. Dit is ongeoorloofde afwezigheid. Indien dit vaker voorkomt, nodigen we ouders uit voor 

een gesprek. 

• Als een kind afwezig is, zonder dat we iets gehoord hebben, bellen we tussen 8.30-9.00 uur naar 

huis. 

• Krijgen we niemand aan de lijn? Dan schrijven we dit op als ‘ongeoorloofde afwezigheid’ en 

bekijken we of een melding bij de leerplichtambtenaar een vervolgstap gaat zijn. 

 

Op vaste momenten in het jaar bekijken we van elke leerling het aantal zieke en afwezige dagen. 

Zijn hierin dingen die opvallen? Dan nodigen we de ouders/verzorgers uit voor een gesprek.  

Daarna zoeken we mogelijk contact met de schoolarts of leerplichtambtenaar. 

 

Kerstviering – 22 december van 17.00-19.00 uur 
 

In overleg met de wijkvereniging en andere partners  

in het gebouw is er dit jaar geen Wintermarkt.  

Wel vieren we op 22 december kerstavond op school  

met een viering in de speelzaal en een kerstdiner in de klassen. 

 Informatie over de kerstviering volgt binnenkort !  

 

 


