
 

Nieuwsbrief mei 2017 
 
 

 

Vakantierooster 2017/2018 
Herfstvakantie   16-10 t/m 20-10 ma t/m vr 
Kerstvakantie   25-12 t/m 05-01 ma t/m vr 
Voorjaarsvakantie  26-02 t/m 02-03 ma t/m vr 
Studiedag BB (Goede vr.) 30-03.   vr 
Pasen    02-04.   ma 
Koningsdag   27-04.   vr. 
Meivakantie   30-04  t/m 04-05 ma t/m vr 
Hemelvaart   10-05 t/m 11-05 do en  vr 
Pinksteren   21-05.   ma 
Zomervakantie   13-07 t/m 24-08 vr  t/m vr 
 
Studiedagen; dagen waarop alle leerlingen vrij zijn 
Vrijdag   22 december 2017 
Vrijdag   23 februari 2018 
Woensdag  9 mei 2018 
Dinsdag  22 mei 2018 
Vrijdag   15 juni 2018 
Maandag  18 juni 2018 
Woensdag  4 juli 2018 
 
BasisBuren breed is het vakantie rooster  bepaald in samen spraak met de leden van de GMR. 
Voor komend schooljaar is tevens afgesproken dat geen 1 school twee weken meivakantie mag 
hebben, omdat dit nog niet voor alle scholen qua schooltijd haalbaar is.  
Ook zouden wij dan 3 studiedagen achter elkaar hebben, wat qua invulling niet ten goede komt aan 
de kwaliteit van het onderwijs. 
Per jaar wordt bekeken hoe we de vrije dagen voor de leerlingen zo goed mogelijk kunnen plannen.  
Uit de enquête kwam ook naar voren dat een deel van de ouders graag nog extra vrij in juni wilden 
zijn. Dit is komend jaar gelukt met een lang weekend. 



 

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-schoolverzuim-
en-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.  

Formatie schooljaar 2017/2018 
Op dit moment wordt er op BasisBuren niveau bekeken welke leerkrachten er op welke school 
ingezet kunnen worden. Natuurlijk hebben de leerkrachten hier ook hun eigen stem in. 
We kunnen al wel vertellen dat we volgend jaar weer met 3 groepen kunnen draaien en naar alle 
waarschijnlijkheid op 2 dagen met een onderwijsassistent erbij. 
De 3 groepen zullen als volgend worden ingedeeld: 
Groep 1/2; zal starten met 11 a 12 leerlingen en in de loop van het 
jaar op ongeveer op 15 a 16 leerlingen komen. 
Groep 3/4; 13 leerlingen 
Groep 5/6/7/8; 18 leerlingen 
Wanneer we weten wie voor welke groep staat, hoort u dat zo snel 
mogelijk van ons.  

 
 
 

 

Schoolvoetbal 
Op woensdagmiddag 10 mei is de bovenbouw aan de beurt om te voetballen op de velden in Maurik. 
Dit is het wedstrijdschema: 
 
13:00 - 13:15  WIEKSLAG 1 X DE KLEPPER 1  
13:20 - 13:35  DE BLOESEM 1 X DE MEENT 1  
13:40 - 13:55  HOEKSTEEN 2 X WIEKSLAG 1 
14:00 - 14:15  DE KLEPPER 1 X DE BLOESEM 1  
14:20 - 14:35  HOEKSTEEN 2 X DE MEENT 1  
14:40 - 14:55  WIEKSLAG 1 X DE BLOESEM 1 
15:00 - 15:15  DE KLEPPER 1 X DE MEENT 1  
15:20 - 15:35  DE BLOESEM 1 X HOEKSTEEN 2  
15:40 - 15:55  DE MEENT 1 X WIEKSLAG 1 
16:00 - 16:15  HOEKSTEEN 2 X DE KLEPPER 1  
 

Komt u onze voetballers ook aanmoedigen? 
 
Groep 5/6/7/8 mag deze woensdag om 12.00 uur naar huis ivm de tijd van de eerste wedstrijd. 
 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/leerplicht/inhoud/geoorloofd-schoolverzuim-en-spijbelen
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/leerplicht/inhoud/geoorloofd-schoolverzuim-en-spijbelen


 

Circusdag donderdag 6 juli 
Op de laatste donderdag van het jaar hebben we een thema dag. Deze dag staat in het teken van 
CIRCUS. 
Op zeer korte termijn ontvangt u hier uitgebreide informatie over. 
Wel laten wij vast weten dat deze dag zal beginnen om 12 uur! Daarvoor zijn de kinderen vrij! 
We beginnen met een gezamenlijke lunch, dus de kinderen moeten wel met een beetje honger op 
school komen! Daarna gaan we allemaal verschillende workshops doen omtrent het circus. 
Om 16.30 uur bent u allemaal uitgenodigd om de echte circusvoorstelling bij te komen wonen, want 
een voorstelling zonder publiek, is niet zo leuk! 
Na de voorstelling, zo rond een uurtje of half zes, hebben we dan de gezamenlijke barbecue! 
Dit alles zal plaatsvinden in en rondom de gymzaal en het dorpshuis. 
 
Nadere info volgt zo snel mogelijk!  

 

 
 

Fotograaf 
De foto’s zijn volgens mij dit schooljaar weer erg leuk geworden. Dit jaar zijn de kinderen op de foto 
gegaan op echte Betuwse fruitkistjes! Ook had de fotograaf een nieuwe achtergrond meegenomen. 
Voor het eerst dit jaar zullen alle bestellingen digitaal verlopen. U krijgt over ongeveer twee weken 
een kaartje met een inlogcode, zodat u alles online kunt regelen. 



Jarige jobs en Jetten 
  
   
 
            
   
 
  
 
   8 mei  Luuk  groep 1 
  13 mei  Valerie  groep 6 
  14 mei  Youri  groep 5 
  22 mei  Cassandra groep 4 
  22 mei  Virginia  groep 4 
  22 mei  Jared  groep 4 
  31 mei  Stef  groep 1 
   8 juni  Devon  groep 3 
  11 juni  Justin  groep 1 
  25 juni  Harm  groep 3 
  21 juli  Carice  groep 4 
  25 juli  Ziva  groep 1 
 
   
 

Straatvoetbal 

 


