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februari
krachtgroep

Proefcito groep 8

Jarig
Ilja groep 2-3
Sjoerd groep 8
Fenne groep 1-2
Roos groep 5-6a

Viering groep 2-3

MR 19.30u
Andries groep 5-6a
Esmée groep 8
Tije groep 7

Floor groep 7
Phoebé groep 7
Kind-oudergesprekken
Kind-oudergesprekken
Kind-oudergesprekken
Afsluiting Jeelo 11.30 uur

Belangrijke data in maart
1 maart carnavalsviering
4 t/m 8 maart carnavalsvakantie
13 maart OR 20:00u

Jindy groep 8
Julia groep 4

20 maart open dag
25 maart studiedag team kinderen vrij
26 maart schoolfoto’s
29 maart viering groep 7

Welkom op school
Wij wensen Gijs, Dirk, Alba en Evi veel succes en plezier op onze school. We doen ons best om te
zorgen voor een fijne schooltijd, met mooie ervaringen en warme vriendschappen.

Jeelo Leren van personen van vroeger
De opening van het project Leren van personen van vroeger was, zeker voor groep 7 en 8 heel
bijzonder. Zij bezochten het Rijksmuseum.

Ook de groepen 1-2 en 3-4 hebben een museum bezocht. Groep 5-6 gaat bij het project
Omgaan met de natuur naar een museum.

Groep 1-2 in het Jip en Janneke museum

Groep 3 en 4 in het Noordbrabants museum

Verlof
Wanneer mag uw kind extra verlof?
Elk schooljaar staan vakanties ingepland.
Iedereen, maar zeker kinderen hebben
het af en toe nodig om stoom af te
blazen en andere impulsen te krijgen.
Het schoolsysteem houdt helaas ook in
dat verlof opnemen onder schooltijd vrij
streng is geregeld. Met uitzondering van kleuters tot vijf jaar geldt de zogeheten ‘plicht tot geregeld
schoolbezoek’.
Gelukkig kent de wet ook uitzonderingen, waarmee de school in bijzondere gevallen ouders en
kinderen tegemoet kan komen. We zetten ze hier op een rij.
Het beroep van de ouder(s)
De directeur mag maximaal tien dagen extra vakantie geven als de ouders vanwege de aard van hun
beroep niet tijdens de schoolvakanties met gezinsvakantie kunnen. Daarvoor gelden wel drie
voorwaarden:
 Ten minste één ouder heeft seizoensgebonden werk, zoals in de agrarische sector of de
horeca.
 Het gezin kan anders in geen van de schoolvakanties binnen één schooljaar samen met
vakantie.
 De extra vakantie valt niet in de eerste twee weken van het schooljaar.

Speciale omstandigheden
Voor bijzondere familiegebeurtenissen mag de schooldirectie leerlingen op verzoek extra vrij geven.
Denk aan een begrafenis of een huwelijk. Of voor dagen waarop je kind vanwege de geloofs- of
levensovertuiging van het gezin niet op school kan zijn (carnaval valt hier niet onder). De directeur zal
welwillend elk verzoek beoordelen.
Bij bijzondere familiegebeurtenissen worden meestal de regels hieronder gehanteerd.
 Huwelijk van bloed- of aanverwanten van het kind tot en met de derde graad*: maximaal twee
dagen.
 Huwelijksjubilea (12½, 25, 40, 50 of 60-jaar) van ouders of grootouders: één dag.
 25-, 40- of 50-jarig ambtsjubileum van ouders of grootouders: één dag.





Ernstige ziekte van ouders, bloed- of aanverwanten van het kind tot en met de derde graad*:
tijdsduur in overleg met de directeur.
Overlijden van bloed- of aanverwanten van het kind tot en met de vierde graad*: tijdsduur in
overleg met de directeur.
Verhuizing van het gezin: één dag.

(* verwantschap tot en met de 3e graad: ouders, broers, zussen, groot- en overgrootouders, ooms,
tantes, neven en nichten. 4e graad: neven en nichten (kinderen van ooms en tantes), oudooms,
oudtantes, achterneven en achternichten (kinderen van kinderen van broers en zussen)
NOOT: de directie en/of leerplichtambtenaar kan afwijkend van bovenstaand beslissen. Hij weegt bij
elke beslissing het algemeen onderwijsbelang af tegen het persoonlijk belang van het kind en het
gezin. De regels hebben geen kracht van wet, dus beroep tegen een afwijkende beslissing is niet
mogelijk.
Wees voorzichtig!
Het kan verleidelijk zijn om een dagje school te smokkelen. Om de vakantieuittocht voor te zijn of
goedkoper te vliegen meld je je kind voor dat ene dagje ziek. Dit wordt wel ‘luxeverzuim’ genoemd.
Mocht het uitkomen, dan kan een leerplichtambtenaar u beboeten met 100 euro per kind per
verzuimde dag.
Flauw misschien? Sta er ook bij stil dat zo'n laatste dag, zeker de laatste van het schooljaar, voor je
kind belangrijk kan zijn. Die dag is een feestje: het gezamenlijke jaar wordt afgesloten, de groep
begint samen aan de grote vakantie. Omgekeerd geldt iets soortgelijks voor de eerste dag ná de
vakantie: kennismaken, sámen beginnen.
U heeft drie goede redenen om het ‘leugentje om bestwil’ maar beter achterwege te laten:
 U riskeert een boete die in het uiterste geval kan uitmonden in hechtenis
 Een directeur die hieraan meewerkt krijgt te maken met de Onderwijsinspectie
 U doet uw kind tekort

Voorleeswedstrijd
Yelle heeft op woensdag 16 januari onze school
vertegenwoordigd bij de voorleeskampioenschappen
van de gemeente Haaren. De concurrentie was groot.
Yelle heeft het geweldig gedaan. Helaas is hij niet
gekozen. Eugenie uit Biezenmortel is de
voorleeskampioen van de gemeente Haaren geworden.
Dank je wel, Yelle dat je onze school zo goed
vertegenwoordigd hebt.

Programmeren
Vorig schooljaar heeft Michel van den
Elzen met 8 kinderen uit groep 7 en 8
geprogrammeerd. Samen met deze
kinderen ontwierp hij een
computerprogramma waarmee ze een
robotje aan kunnen sturen. Het bedrijf
van Michel sponsort de materialen.
Michel is zelf programmeur en brengt de
kinderen graag iets bij op het gebied van
programmeren en robots. In de wereld
waarin we leven komen we dit steeds
vaker tegen en de kinderen zullen er in
hun toekomstige studie mee te maken
krijgen. Het doet een beroep op het
logisch denken en het analyseren.
De kinderen en leerkrachten zijn erg
enthousiast.
We vinden het erg fijn dat Michel dit jaar
weer met een groepje leerlingen uit groep 7 en 8 gaat programmeren.
Als criteria bij het kiezen houden we aan dat de kinderen extra uitdaging nodig hebben, interesse in
rekenen en techniek hebben en sterk zijn in het leggen van verbanden.
Het gaat om 8 lessen die op donderdag op school worden gegeven. We starten donderdag 14 maart
van 12.45 tot 14.45 uur.
We hebben er heel veel zin in, zeker ook door de enthousiaste inbreng van Michel.
Heeft u er bezwaar tegen dat uw kind meedoet, dan kunt u dit, voor maandag 11 februari, doorgeven
aan de leerkracht.
De kinderen die in aanmerking komen, worden door de leerkracht gevraagd.

TERUGBLIK

Het mooie bedrag van €335,- hebben de kinderen van groep 7 en 8 verdiend tijdens hun kerstmarkt.
Ze hebben het bedrag overhandigd aan KIKA. Complimenten groep 7 en 8 voor een hele mooie actie
tijdens het project Omgaan met geld.

Voorlezen tijdens de Nationale Voorleesdagen:

In de groepen 1 tot en met 6 kwamen
opa’s en oma’s voorlezen

In groep 7 en 8 heeft burgemeester Jeanette
Zwijnenburg een verhaal over Willem van Oranje
voorgelezen

NIEUWS UIT DE OMGEVING
Drie Koningen-SamenLoop voor Hoop
Op zondag 6 januari zijn Koningen en Koninginnen door de straten van Esch gelopen om geld in te
zamelen voor een goed doel : SamenLoop voor Hoop.
Ze hebben het SUPERGOED gedaan. Vier groepjes kinderen hebben een bedrag opgehaald van
€ 288,05!!!! Dank aan iedereen voor zijn bijdrage op welke manier dan ook.
De foto’s die gemaakt zijn worden uitgedeeld tijdens de gezinsviering op 6 april in onze kerk.
Tot dan.
H.Hartparochie -Esch

