
 

 

 

NIEUWSBRIEF 
 

Agenda 

29 januari: OR vergadering 

30 januari: MR vergadering 

2 februari: Winternamiddag 

5 februari: voorstelling groepen 3 en 4 

9 februari: Carnaval Unit 1 en 2 

19 februari: deze week oudergesprekken 

23 februari: Unit 2 vanaf 12.00 uur vrij 

24 februari t/m 4 maart: voorjaarsvakantie 

 

 

● verlof aanvragen 

● leerplicht 

● Volleybaltoernooi 

 

 

 
Verlof aanvragen 
Ik krijg soms het verzoek van ouders of hun kind 
één of meerdere dagen verlof op mag nemen. 
Maar wanneer mag dat eigenlijk? 
In de bijlage van deze nieuwsbrief vindt u alle 
informatie over de omstandigheden wanneer er 
verlof opgenomen mag worden. 
 
Leerplicht 
Hoewel de meeste kinderen in groep 1 van de 
basisschool beginnen nadat ze vier jaar geworden 
zijn, begint de echte leerplicht pas als het kind vijf 
jaar is. Om precies te zijn op de eerste schooldag 
van de maand die volgt op de maand waarin het 
kind vijf jaar is geworden. Een kind dat op 3 
oktober vijf jaar wordt, is dus vanaf de eerste 
schooldag in november leerplichtig. Dat houdt in 
dat het kind vanaf dat moment volledig 
dagonderwijs moet volgen. 

Om overbelasting van jonge kinderen te 
voorkomen, biedt de leerplichtwet de 

mogelijkheid om voor vijfjarigen de schoolweek 
te bekorten. In goed overleg met de 
schooldirecteur mogen ouders hun kind 
maximaal vijf uren per week thuishouden. Als dit 
onvoldoende is mag de schooldirecteur daar nog 
eens vijf uur aan toevoegen. Zodra een kind zes 
jaar wordt, moet het het volledige 
onderwijsprogramma volgen. 

De volledige leerplicht eindigt: 

● aan het eind van het schooljaar (31 
juli) waarin de jongere zestien jaar is 
geworden; 

of 

● als de jongere tenminste twaalf jaar 
volledig dagonderwijs heeft gevolgd 
(een groep overslaan telt mee als 
volledig schooljaar). 

 

 

Volleybaltoernooi 

Op zondag 11 maart 2018 zal het 

volleybaltoernooi, georganiseerd door GSV 

Volleybal, voor de 9e keer plaatsvinden. Dit 

volleybaltoernooi is voor de kinderen uit de 

groepen 5 tot en met 8. De kinderen kunnen zich 

via juf Rianne inschrijven.  

 






