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NIEUWSBRIEF 
17 september 2018  

 

 
 
Beste ouders/verzorgers, 
 
We zijn alweer twee weken op weg in het nieuwe schooljaar. Iedereen is weer enthousiast 
begonnen in een nieuwe groep met een juf of meester. Voor sommige leerlingen is het 
gezicht voor de klas vertrouwd, omdat zij ook vorige jaar deze leerkracht hadden. Fijn dat 
iedereen er weer is! 
 

Sommige kinderen zijn nieuw bij ons op school. Zij moeten soms nog 
even wennen aan de werkwijze en het gebouw. Gelukkig gaat dat in 
het algemeen heel snel. Welkom allemaal! Bij alle nieuwe leerlingen 
brengen wij een huisbezoek. Een datum hiervoor wordt door de 
groepsleerkracht met u afgesproken. 
 

Naast de nieuwe leerlingen verwelkomen we natuurlijk ook de nieuwe ouders en verzorgers. 
We hopen samen er een goede schooltijd van te maken waarbij we regelmatig met elkaar in 
gesprek zullen gaan over uw zoon/dochter, onze leerling. De afstemming met thuis is zo 
belangrijk; daar willen we veel aandacht aan besteden. Samen bereiken we meer!  
 
Contact-op-maat-gesprekken en huisbezoeken 
In de week van 24 september starten de contact-op-maat-gesprekken. U krijgt hiervoor een 
uitnodiging van de groepsleiding. Zij willen drie belangrijke dingen met u bespreken: 

 Wat vindt u belangrijk dat wij weten over uw zoon/dochter? 

 Wat vindt u belangrijk in de communicatie met elkaar en op welke manier spreken 
we dit samen af? 

 Waar ligt de focus rondom, uw kind voor het komend jaar (het perspectiefplan)? 
Het is een belangrijk gesprek, dat wij bewust gepland hebben aan het begin van het 
schooljaar. Wij gaan ervan uit dat wij alle ouders/verzorgers spreken tijdens dit moment.  
 
Data info-avond VSO 
Op de volgende momenten vinden voor het VSO informatie-avonden plaats: 
Onderbouw  1 oktober 19-21 uur 
Middenbouw 5 november 19-21 uur 
 
Personele mededelingen 
Per 1 oktober hebben we een nieuwe adjunct-directeur. Zijn naam is Martijn van Iersel. Hij 
zal vijf dagen op school zijn. In de volgende nieuwsbrief stelt hij zich wat uitgebreider aan u 
voor. Uiteraard kunt u t.z.t. binnen lopen om even kennis met hem te maken. Wij zijn blij 
met zijn benoeming. Veel succes alvast Martijn! 
Juf Katja is na de zomervakantie bij ons gestart. Zij werkt op maandag en dinsdag in OBb. 
Veel succes! 
Juf Andrea komt ons team versterken vanaf 1 oktober. Zij begeleidt op woensdag, 
donderdag en vrijdag de leerlingen van OBa. Veel succes alvast! 
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Juf Iris is voor de zomervakantie wat langduriger uitgevallen. Zij is inmiddels aan het re-
integreren. In de komende periode zal ze langzaam haar werk in en buiten de groep weer 
uitbreiden.  
Juf Rachelle is wegens zwangerschapsgerelateerde klachten niet meer inzetbaar op de 
groep. Wel zal zij nog buiten de groep werkzaamheden verrichten. Juf Karlijn komt haar 
vervangen.  
 
Verlof buiten schoolvakantie om  
Van de website van de rijksoverheid: 
Mag ik mijn kind buiten de schoolvakantie meenemen op vakantie?  
U mag uw kind niet meenemen op vakantie buiten de schoolvakanties. 
Doet u dit wel, dan overtreedt u de Leerplichtwet en bent u strafbaar. 
Kunt u door uw werk in geen een van de schoolvakanties in een schooljaar op vakantie? 
Leidt op vakantie gaan tijdens een schoolvakantie tot onoverkomelijke bedrijfseconomische 
risico’s? Dan kunt u 1 keer per schooljaar een verzoek indienen voor verlof buiten de 
schoolvakanties.  
Vrij buiten de schoolvakanties 
Soms kunt u door uw werk tijdens geen enkele schoolvakantie in het schooljaar met uw 
gezin op vakantie. Als u seizoensgebonden werk doet, bijvoorbeeld in de agrarische sector. 
Of als u met piekdrukte te maken krijgt juist tijdens schoolvakanties. In dat geval kunt u een 
verzoek indienen voor verlof buiten de schoolvakanties: beroep op vrijstelling. 
 
Toestemming voor verlof buiten de schoolvakanties aanvragen 
U vraagt toestemming bij de directeur van de school. Dit moet u uiterlijk 8 weken voordat u 
op vakantie gaat doen. Een formulier kunt u op school ophalen. 
De directeur kan u om een verklaring vragen waaruit blijkt dat u niet tijdens de reguliere 
schoolvakanties op vakantie kunt gaan. En dat wanneer u wel in die periode zou gaan, dit 
leidt tot onoverkomelijke bedrijfseconomische risico’s. Doordat u bijvoorbeeld een groot 
deel van uw omzet of inkomsten mis zou lopen. Een accountant zou een dergelijke 
verklaring voor u op kunnen stellen.  
De schooldirecteur beslist of uw kind extra vrij krijgt van school. De directeur mag uw kind 
max. 10 schooldagen vrij geven. Langer dan 10 dagen extra vakantie bij de schoolvakanties 
kan nooit. Ook niet door de leerplichtambtenaar.  
 
Voorwaarden verlof buiten de schoolvakanties 
Uw kind kan alleen vrij krijgen als: 

• U kunt aantonen dat u door uw werk niet tijdens de schoolvakanties op vakantie 
kunt; 

• Het verlof niet in de eerste twee weken na de zomervakantie valt; 

• Het gaat om een gezinsvakantie, die niet langer duurt dan 10 schooldagen; 

• U onoverkomelijke bedrijfseconomische risico’s loopt als u op vakantie gaat 
gedurende een schoolvakantie. 

U kunt deze aanvraag slechts 1 keer per schooljaar doen. 
 
Vrij voor bijzondere omstandigheden 
U kunt ook vrij vragen voor uw kind bij bijzondere omstandigheden. Bijvoorbeeld bij 
belangrijke familiegebeurtenissen, zoals een begrafenis of een huwelijk. Ook dit mag alleen 
als de schooldirecteur of de leerplichtambtenaar hier vooraf toestemming voor geeft.  
Voor bijzondere omstandigheden kan de directeur u toestemming geven als u voor max. 10 
schooldagen per schooljaar vrij vraagt. Als u voor meer dan 10 dagen per schooljaar vrij 
vraagt, moet de leerplichtambtenaar toestemming geven. 
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Zie ook: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/leerplicht/vraag-en-antwoord/mag-ik-
mijn-kind-buiten-de-schoolvakanties-mee-op-vakantie-nemen 
 
Rots en Water 
Alle groepen krijgen vanaf dit schooljaar Rots en Water-trainingen.  
Doel hiervan is: 

- vergroten van de weerbaarheid 
- grenzen aangeven 
- opkomen voor jezelf 
- sociale vaardigheden vergroten 
- bewust maken van eigen gevoelens en wensen. 

Een aantal teamleden is gespecialiseerd in het geven van deze training. Als team volgen we 
de training op 5 oktober tijdens een studiedag. Na deze studiedag voldoet de school aan alle 
voorwaarden om zichzelf een ‘Rots en water’-school te noemen. 
 
Stichting Leergeld en de Fietsbank 
Dit zijn twee projecten waar mensen met een beperkte beurs een aanvraag kunnen doen. 
Bij Stichting Leergeld Lelystad kan dit bijvoorbeeld voor de kosten van een schoolreisje. De 
Fietsbank knapt tweedehands fietsen op en geeft deze kosteloos weg aan mensen met een 
beperkte beurs. 
Voor de Fietsbank kan juf Natascha een aanvraag worden gedaan. Ouders kunnen zelf een 
aanvraag doen via Stichting Leergeld Lelystad (www.leergeld-lelystad.nl) door het 
contactformulier in te vullen.  Om bij Stichting Leergeld in aanmerking te komen voor 
ondersteuning mag het netto inkomen niet hoger zijn dan 125% van de 
bijstandsnorm. Indien nodig kan ik juf Natascha er ook bij helpen. 
 
Scholierensport  

Uiteraard heeft uw kind dit schooljaar weer de mogelijkheid 
om zich zonder verplichting tot lidmaatschap te oriënteren op 
sport en cultuur. Dit project heet ‘’Scholierensport’’. Meer dan 
30 verenigingen hebben zich aangemeld om tegen een 
gereduceerd bedrag uw kind voor een cursus, clinic of 

trainingssessie te ontvangen. Op deze wijze kan uw kind kennismaken met de 
sport/activiteit. Het inschrijven voor scholierensport (inclusief betaling) gaat vanaf dit 
schooljaar volledig digitaal. Uw kind heeft wel een flyer ontvangen en er hangt een 
informatieposter bij beide ingangen van de school. Ook dit jaar is de keuze weer reuze en in 
tegenstelling tot voorgaande jaren is inschrijving het gehele jaar door mogelijk (let wel, de 
meeste aanbieders hebben een maximaal aantal inschrijvingen aangegeven, vol = vol). 
Aanmelding en betaling gaan vanaf dit jaar volledig digitaal en zijn gelinkt aan het 
zogenaamde ‘’Sportpas’’ systeem. Met dit systeem kunt u uw kind aanmelden, inloggen, 
inschrijven en heeft u direct overzicht van alle activiteiten waar uw kind aan deelneemt. Ook 
de school heeft een account aangemaakt zodat ook wij als school zicht hebben op onze 
sportieve cultuur. Kijkt u eens rustig op: 
https://www.sportpas.nl/lelystad/sportbedrijf-lelystad/home 
Natascha en Nicole zijn beide intermediair, voor beide fondsen. 
 
Website school 
Wij plaatsen regelmatig nieuws vanuit de school en de groepen op onze website www.de-
zevenster.nl. 
 
 

http://www.leergeld-lelystad.nl/
https://www.sportpas.nl/lelystad/sportbedrijf-lelystad/home
http://www.de-zevenster.nl/
http://www.de-zevenster.nl/
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De studiedagen voor dit jaar op een rijtje 
Dit schooljaar zijn alle leerlingen vrij op: 
Vrijdag 5 oktober 
Maandag 26 november 
Woensdag 30 januari 
Vrijdag 29 maart 
Vrijdag 5 juli  
Op deze dagen zijn er studiedagen voor het team. 
 
Mede namens alle collega’s wens ik u een heel goed schooljaar toe.  
 
Fonny Docter 
Meerscholen directeur De Zevenster, De Watergeus, De Triangel 
 
 
 
 
Kalender 
17 september  jongste leerlingen vrij  
Vanaf 24 september start contact-op-maat-gesprekken 
26 september  start kinderpostzegelactie 
27 september  schoolfotograaf 
28 september  jongste leerlingen vrij  
1 oktober   19.00 – 21.00: informatie-avond ouders vso-onderbouw 
3 oktober   kinderboekenweek (thema Vriendschap) t/m 12 okt. 
5 oktober   alle leerlingen vrij; studiedag team 
5 november  kijkdag opa en oma SO + oba 
6 november  kijkdag opa en oma VSO  
19 oktober  jongste leerlingen vrij  
   darttoernooi VSO 
22 – 26 oktober  herfstvakantie  

  

  

  

 


