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Agenda  

Datum Activiteit  

26-09-2022 Margedag, leerlingen vrij 

28-09-2022 Voorstelling gr. 6-7-8 South Pass City 

03-10-2022 Openingsvoorstelling Kinderboekenweek 

05-10-2022 Start Kinderboekenweek 

06-10-2022 
Voorstelling gr. 3-4-5 Los Patatos 
Banditos 

10-10-2022 Peutermeespeelochtend 

14-10-2022 Sluiting Kinderboekenweek 

17-10-2022 tm 
21-10-2022 

Herfstvakantie 

  

 
Oud papier - Verzamelen om 18.15 uur bij school 

 

Oud papier 5 oktober  2022   

 
Sander Meilof                 Fam. Brink/Tuin 
Robbie Vorenhout          Henk Meilof 

 
AANWEZIGHEID DIRECTIE 
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Welkom! 
We hopen voor u en uw kinderen dat u een fijne, 
ontspannen vakantie heeft gehad. Het is fijn te merken dat 
de kinderen alles snel weer oppakken en wij genieten hier 
van. We wensen u en uw kind(eren) een heel fijn 
schooljaar toe!  

 
Informatieblad 2022-2023: 
U heeft het reeds ontvangen, maar voor de zekerheid 
nogmaals een link informatieblad 2022-2023.  
 
Oproep: 
We zijn op zoek naar ouders 
die tussen de middag een 
pleinwacht willen lopen. Op 
dit moment zijn er op alle 
dagen geen ouders die een 
pleinwacht lopen. De pauze 
is van 12.30-13.00 uur. Als 
er geen pleinwacht is zijn de leerkrachten buiten van 
12.30-12.45 uur. Daarna spelen de kinderen binnen van 
12.45-13.00 uur omdat er geen pleinwacht is  zodat de 
leerkrachten ook even pauze kunnen nemen.  
Voor de kinderen is het natuurlijk heel fijn en gezond om 
een half uur naar buiten te kunnen. Het is een feit dat als 
kinderen voldoende buiten spelen en bewegen en 
hierdoor hun energie kwijtraken, het daarna makkelijker is 
om stil te zitten en dat zij zich beter kunnen concentreren. 
Voor het team is het belangrijk dat zij een pauze kunnen 
nemen en daarna weer met volle energie hun lessen 
kunnen geven.  
Wij zijn op zoek naar een flink aantal ouders die het leuk 
vinden om een half uur een pleinwacht willen lopen op 
een of meerdere dagen.  
Een leuke bijkomstigheid van de pleinwacht is dat er een 
vergoeding van € 5,00 per keer tegenover staat.   
Vele handen….. U kunt zich aanmelden bij Mirjam van der 
Meijden. Alvast bedankt!!  
 
Peutermeespeelochtend  
Maandag 10 oktober verwelkomt ons IKC graag uw 
peuter!  
Is uw peuter 2 of 3 jaar of kent u iemand met een peuter 
van die leeftijd? Wees dan van harte welkom om bij juf 
Helma in de klas te komen sfeerproeven, spelen en fruit 
eten.  
De peuters spelen mee van 8.30 tot 10.30 uur. Graag fruit 
en drinken meegeven in een rugzak. 
Vooruit aanmelden wordt zeer op prijs 
gesteld.  Dit kan via mail naar 
helma.van.oudheusden@kitsprimair.nl of 
een bericht aan Helma via parro of app.  
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Buiten spelen – BSO 
Beste ouders/verzorgers,  
Na 14:00 maken sommige kinderen van beide scholen 
gebruik van de buitenschoolse opvang. Deze kinderen 
spelen zowel binnen als buiten op het plein. Buiten mogen 
deze kinderen ook gebruik maken van het speelmateriaal 
van de scholen.   
Na schooltijd is het schoolplein ook open voor kinderen 
die hier willen spelen. We zien regelmatig kinderen op het 
plein en vinden het fijn om te zien dat er veel buiten wordt 
gespeeld.  
Wel zien we dat ook deze kinderen soms gebruik willen 
maken van het speel- en spelmateriaal van school. Dit is 
alleen op deze momenten niet mogelijk.   
Kinderen mogen wel met hun eigen buitenspeelgoed (bal, 
fiets, traptrekker etc.) op het plein spelen.   
Wilt u dit met uw kind thuis bespreken als uw kind gebruik 
maakt van het schoolplein na schooltijd? Ook de 
pedagogisch medewerkers zullen de kinderen hierop 
aanspreken.  
Op deze manier is het voor ons mogelijk om de 
buitenschoolse opvang goed te kunnen organiseren en 
kunnen kinderen na schooltijd gebruik maken van het 
schoolplein.  
Bedankt voor uw medewerking.  
Met vriendelijke groet,  
Namens het team van De Vaart en het team van Pieter 
van Thuyl,  
Elise van Weringh  & Mirjam van der Meijden 
 
Scholing team 
Het team zal ook dit jaar verder gaan met de training van 
leerKRACHT. Helma zal zich op 4 studiedagen gaan 
specialiseren en wordt onze schoolcoach. De leerling 
arena gaan we ook weer inzetten. Een mooie werkwijze 
om ons onderwijs verder te ontwikkelen en te verbeteren.  
Elke dag samen een beetje beter!  
Daarnaast gaan we met het hele team dit jaar scholing 
volgen om ons te bekwamen in het les geven aan 
combinatiegroepen. Wij worden daarin begeleid door een 
deskundige vanuit Cedin.  

 

Verlofaanvraag:  
Met regelmaat ontvangen wij een aanvraag voor verlof 
buiten de schoolvakanties. Op het formulier kunt u 
aangeven om welke reden van verlof dit wordt 
aangevraagd.  
De leerplicht / verlofregeling in Nederland:  
In Nederland heeft ieder kind recht op onderwijs dat bij 
zijn of haar mogelijkheden of beperkingen past. Naast een 
leerrecht bestaat er ook leerplicht.  
Kinderen die in Nederland wonen en onder de 
leerplichtwet vallen, moeten elke dag naar school. 
Kinderen zijn vanaf 5 jaar leerplichtig. In de leerplichtwet 
is geregeld wanneer verzuim van kinderen geoorloofd is 
en wanneer niet.  
De richtlijn leerplicht verzuim, is wettelijk vastgesteld en 
op te vragen bij de leerplichtambtenaar van de gemeente 
Midden-Drenthe: 
https://www.middendrenthe.nl/website/!suite86.scherm032
5?mPag=2909&mAlle=J  
 
Zie ook: 
 https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/leerplicht  
 
Verlof aanvragen? 
Indien u vrij wilt vragen voor uw kind(eren), dan kunt u dit 
doen via de verlofaanvraag (word document) 
of verlofaanvraag (pdf document) (zie website).  
In een aantal gevallen wordt er ook gevraagd om 
een vakantieverklaring-werkgever-zelfstandige  in te 
vullen.   
Het liefst ontvangen wij dit formulier minimaal twee weken 
voor de datum/periode van het verlof.  
Het formulier kan ingeleverd worden op school, maar u 
mag het ook mailen naar csa@kitsprimair.nl  
U ontvangt antwoord via de mail, dus graag duidelijk uw 
mailadres vermelden.  
  
 
Oud papier 
Het rooster oud papier 2022-2023 is bekend. 
Via de link oud papier kunt u kijken wanneer u staat 
ingeroosterd.  Alvast hartelijk dank voor uw inzet. 
 
Nog even de “spelregels”: 
*Graag tussen 18.15 uur en 18.20 uur aanwezig zijn bij 
school 
*Advies: draag handschoenen 
*Om 18.30 uur beginnen we met papier halen 
*Onderling ruilen is natuurlijk toegestaan, maar laat dit 
even weten aan de coördinator 
*coördinator is Tineke, 06 24208386 
*Het rooster oud papier vindt u ook op de website van de 
school. 
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Bijlagen / Ingekomen 
 
Naschoolse sportactiviteit 
Misschien handig om alvast de onderstaande data te 
noteren in uw agenda: 
5 oktober 2022 
30 november 2022 
8 februari 2023 
12 april 2023 
21 juni 2023 
Op deze dagen is er voor de kinderen van de groepen 3 
t/m 8 een naschoolse sportactiviteit van 14.15 tot 15.15 
uur. 
Locatie: de Bosrand.  
 
 
Meer informatie kunt u  
krijgen bij 
 
Pimdejonge@sportdrenthe.com 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Techiek tastbaar – leerlingen groepen 7 en 8 
 
Voor wie? 
Voor de groepen 7 en 8, leerlingen leerjaar 1 VO en 
gezinnen met kinderen.  
Wat is er te doen? 
Techniek zit in iedereen, dus ook in jouw leerlingen. Bij 
Techniek Tastbaar maken leerlingen kennis met de 7 
verschillende werelden van techniek. Denk dan aan het 
bouwen van houten kozijnen, het besturen van een 
Ozobot, het lassen van ijzer of ontdek de wereld via een 
VR-bril! Misschien is dit wel de eerste stap in de toekomst 
van techniek voor de leerlingen. Wil je meer weten? Bekijk 
één van de aftermovies op  www.techniektastbaar.nl  De 
entree is gratis! 
Zien we jou op 14 oktober? Meld je aan voor 29 
september bij        info@sto-regioassen.nl of 
r.ton@ckcdrenthe.nl  
In de eerste week van oktober krijg je een uitnodiging en 
aanvullende informatie voor je bezoek. 
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