
 

 

 

 

   INFORMATIEBRIEF NR. 1 ( 20 augustus 2019) 
 

 

Beste ouders/verzorgers, 

De school is weer begonnen   

De vakantie zit er weer op. We zijn weer begonnen. En wij hebben er zin in.  

Wilt u ook weer denken aan de afspraken m.b.t. 

de verkeersdrukte rondom school!!!!   

Deze kunt u hier vinden: 

https://bsdeveste.nl/images/PDF/Infobrieven/2018-

2019/05info.pdf 

 

Beste ouders/verzorgers van groep 1-2, 
 Ik wil jullie allemaal bedanken voor de prettige samenwerking die ik heb gehad 

tijdens de 3 jaren dat ik op bs De Veste heb mogen werken. Ik heb hier met erg veel 

plezier gewerkt in een fijn team en met hele lieve kinderen. Het afgelopen jaar was 

heel bijzonder voor mij: het begeleiden van alle kleuters en het ondersteunen van de 

kleuterjuffen. Ook was het erg leuk om een aantal kinderen van de groepen 3 te mogen 

ondersteunen met het leesonderwijs. 

Ik heb een fantastisch afscheid gehad en wil 

jullie nogmaals bedanken voor de mooie 

bloemen met lieve kaartjes en planten die ik 

heb mogen ontvangen 

Ik ga nu, na 43 jaar in het onderwijs 

werkzaam te zijn geweest, van mijn pre-

pensioen genieten en ik wens jullie en jullie 

kinderen allemaal het allerbeste. 

  

Groetjes (juf) Ineke 

 

Nieuws vanuit de intern begeleiders 
In het afgelopen schooljaar heeft Cecilia de volledige IB- taak op zich genomen. 

Marijke is op dit moment weer aan het herstellen en zal in de komende periode (aug. 

tot eind oktober) haar werkzaamheden op gaan bouwen. Tot die tijd is Cecilia het 

aanspreekpunt.  

 

We hebben met elkaar en de directie goed nagedacht over de taakverdeling binnen ons 

werk. We vinden het beiden belangrijk om zicht te hebben op de ontwikkeling door de 

gehele school heen. De voorgaande jaren richtte Cecilia zich op de groepen 1 t/m 3 en 

Marijke op de groepen 4 t/m 8. Dit wordt vanaf nu anders.  

 

https://bsdeveste.nl/images/PDF/Infobrieven/2018-2019/05info.pdf
https://bsdeveste.nl/images/PDF/Infobrieven/2018-2019/05info.pdf


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marijke zal zich volledig richten op de leerlingenzorg. Ze kijkt naar de individuele 

leerling en denkt met de leerkracht na over hoe een kind het beste begeleid kan 

worden, voert oudergesprekken, doet aanvragen voor onderzoeken etc. Cecilia zal zich 

bezighouden met het bewaken van de kwaliteitszorg, beleid en coaching van 

leerkrachten gericht op de groep. De leerlingbespreking en groepsbespreking zullen 

wij samen met de leerkracht doen. Op deze manier houden we goed zicht op de 

kwaliteit van ons onderwijs, de groepen en op de individuele leerlingen.  

Mocht u vragen of opmerkingen hebben dan bent u van harte welkom om bij ons 

binnen te lopen!  

 

Marijke en Cecilia 

 

Bereikbaarheid ouders   
Om te zorgen dat wij beschikken over de juiste gegevens in geval van nood vragen wij 

u een lijst in te vullen. Deze lijsten zullen bij de leerkrachten van uw kind(eren) 

bewaard worden. Vandaar vragen wij u om dit voor elk kind apart te doen. 

Deze week geven wij de lijsten mee en wij vragen u vriendelijk om deze z.s.m. 

ingevuld te retourneren bij de leerkracht van uw kind(eren).   

In het kader van de nieuwe privacywetgeving kunnen wij als school ook geen 

adressenlijsten of telefoonbomen meer verstrekken.   

Op onze school werden tot nu toe klassenlijsten en telefoonlijsten uitgedeeld met 

namen, adressen en telefoonnummers (van ouders) van leerlingen. Deze gegevens zijn 

persoonsgegevens en vallen dus onder de privacywetgeving. Het delen van deze 

gegevens gebeurt niet in het kader van het geven van onderwijs. U zult dus zelf bij 

andere ouders moeten informeren naar telefoon- of adresgegevens.   

Bij calamiteiten zullen wij u informeren via e-mail of Parro-app.  

Verlof  
Uw kind is leerplichtig met ingang van de eerste dag volgend op de maand waarin het 

5 jaar wordt. Voorbeeld: uw kind wordt op 12 februari 5 jaar. Het is dan leerplichtig 

vanaf 1 maart. Vanaf dat moment is de leerplichtwet van toepassing. Dat betekent dat 

uw kind niet meer zomaar thuis mag blijven of dat u buiten de schoolvakanties op 

vakantie mag gaan.   

Verlof en verzuim  

 

Samengevat komt het erop neer, dat uw kind alleen buiten de schoolvakantie mee op 

vakantie mag, als, vanwege het beroep van één van de ouders het kind in de 

zomervakantie niet gedurende minimaal twee weken met hen op vakantie kan. Hierbij 

wordt gedacht aan seizoengebonden arbeid, horeca e.d. IN ANDERE GEVALLEN IS 

GEEN VAKANTIEVERLOF MOGELIJK!   

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hieraan zijn de volgende beperkingen verbonden:   

• kan slechts eenmaal per schooljaar   

• kan niet in de eerste twee weken van het nieuwe schooljaar   

• geldt voor maximaal 10 schooldagen   

• de directeur beslist maar kan een onderzoek instellen of een werkverklaring toetsen   

 

Als u buiten de schoolvakantie bent ingeroosterd, betekent dat niet automatisch, dat 

het vakantieverlof wordt toegekend. Uw werkgever dient namelijk in zijn rooster-

planning rekening te houden met werknemers met schoolgaande kinderen.   

 

Naast vakantieverlof geeft de wet ook de mogelijkheid om verlof te verlenen voor 

bijzondere omstandigheden, zoals b.v. huwelijk en overlijden van bloed- en/of 

aanverwanten tot een bepaalde graad en bij medische of sociale redenen. Als u niet   

zeker weet of u verlof kunt krijgen, doet u er verstandig aan om even van tevoren met 

de directeur contact op te nemen.   

 

Wanneer u verzoekt om meer dan 10 schooldagen verlof, zal de directeur uw aanvraag 

ter afdoening doorzenden aan de leerplichtambtenaar.   

Het formulier kunt u downloaden van de website of via deze link: 
https://bsdeveste.nl/images/ouders/verlof/Aanvraagformulier_verlof.pdf  
 

Go Waalwijk.nl: een gezonde start van het nieuwe schooljaar! 

 
Een nieuw schooljaar is begonnen en ook vanuit de gemeente 

Waalwijk wordt de aandacht gevestigd op gezondheid. 

Alle leerlingen en teamleden van onze school krijgen een bidon 

geschonken vanuit de gemeente, waarbij de nadruk ligt op het 

vullen van deze bidon met WATER! Water is namelijk erg gezond, 

overal te krijgen.  

Daarnaast is het gebruik van een bidon ook nog eens goed voor het 

milieu: je hoeft niet iedere keer afval van blikjes of pakjes weg te 

gooien. 

Dus: gebruik deze bidon gezond, goed en 

vaak! 
 

https://bsdeveste.nl/images/ouders/verlof/Aanvraagformulier_verlof.pdf


 

 


