Nieuwsbrief april 2017

Schoolfruit
Komende week wordt er voor de laatste keer gratis schoolfruit geleverd.
Na de Pasen moeten de kinderen zelf weer op alle dagen een 10 uurtje
meenemen.
Natuurlijk mag dat iedere dag groente of fruit zijn, maar op de korte
dagen (woensdag en vrijdag) mag uw zoon of dochter ook een koekje
meenemen. Hiermee bedoelen we natuurlijk niet een grote gevulde koek
of iets dergelijks.

Nieuwe leerlingen op school
Deze maand is Benjamin bij ons begonnen in groep 1. Hij woont in Maurik en komt met de taxi naar
school. Als kinderen na schooltijd willen spelen, is het handig om dit van te voren al af te spreken,
zodat ouders dit kunnen regelen met het vervoer.
Vanaf 24 april zal Janne ook starten in groep 1. Zij is nu al een aantal keer gezellig aan het wennen.
Wij wensen beide kinderen veel plezier op De Wiekslag.

Pasen
Op donderdag 13 april vieren we Pasen op school. Deze dag zijn de kinderen van 8.30 uur tot 14.00
uur op school. Een gezellige dag met verschillende activiteiten. Vergeet u niet om ’s ochtends de
mooie lunchdoos mee naar school te geven?.
Daarna heeft iedereen een lang weekend. Dus vrijdag, zaterdag, zondag en maandag zijn we vrij. We
zien elkaar dan weer op dinsdag 18 april.

Koningsspelen
Vrijdag 21 april vieren we Koningsdag op school door mee te doen aan de Koningsspelen. Dit jaar
beginnen we weer met een ontbijt. Na het ontbijt gaan we aan de slag op het plein met onder
andere echte verkeerslessen buiten!
Meer info heeft u in een aparte brief gekregen..
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De studiedagen waarop de kinderen vrij zijn, volgen zo snel mogelijk!

Ongeoorloofd verzuim
Vanaf 5 jaar zijn alle kinderen in Nederland leerplichtig. Dit geldt ook voor de leerlingen van de
Wiekslag. Buiten de vakanties en vastgestelde studiedagen mogen de kinderen alleen vrij als daar
gewichtige redenen voor zijn.
Zie ook: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/leerplicht/inhoud/geoorloofd-schoolverzuimen-spijbelen
Verlof voor deze dagen dient aangevraagd te worden bij juf Krista door middel van een formulier.
Mocht u toch uw zoon of dochter een dagje thuis houden, is dit ongeoorloofd verzuim. Ons
administratiesysteem is vanaf 1 april zo ingericht dat deze meldingen direct vanuit ons systeem in het
systeem bij de leerplichtambtenaar terecht komen.
Ik wil u dus vragen om echt alleen verlof te vragen wanneer het een bijzondere omstandigheid
betreft en anders de leuke uitstapjes op de vrije dagen of in de vakanties te plannen.
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