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Belangrijke data    

15 en 16 maart Rapportgesprekken groep 1 t/m 4 en groep 7 

14 en 16 maart Rapportgesprekken groep 5 en 6 

16 maart Koffieochtend 

23 maart Studiedag (leerlingen vrij) 

 
 
 
Aanmelden nieuwe leerlingen  
Wordt uw zoon/dochter binnenkort of komend schooljaar 4 jaar en wilt u uw kind aanmelden, bel 
dan met 0546-455040 om een afspraak te maken voor een rondleiding. Wilt u doorgeven als u 
mensen in uw omgeving kent voor wie dit geldt? 
 
 
Rapportgesprekken groep 1 t/m 7  
Op woensdag 15 maart en donderdag 16 maart staan de rapportgesprekken gepland voor de 
groepen 1 t/m 4 en 7. 
De rapportgesprekken voor de groepen 5 en 6 staan gepland voor dinsdag 14 maart en donderdag 
16 maart i.v.m. het schoolvoetbaltoernooi voor deze groepen op woensdag 15 maart. 
 
 
Uitnodiging Koffie ochtend voor ouders 
Donderdag 16 maart is alweer de derde koffieochtend. De laatste keer was het een zinvolle en 
goede bijeenkomst met een tiental ouders die aanschoven en met elkaar 
in gesprek gingen. We hebben gelachen en serieus over onderwerpen 
gesproken. 
We starten om 8:30 en drinken tot 08.45 gewoon een kopje koffie, of 
thee met elkaar, leren we elkaar kennen en zitten Eildert (Directeur) en 
Inge en Nerja  (succeslokaal Avedan) er ook bij om mee te praten. 
En vanaf 8:45 is er de mogelijkheid om ook andere zaken te bespreken 
samen met Inge. Het idee is vooral om in gesprek met elkaar te komen 
over zaken die ons bezighouden. Hierbij kunnen we ervaringen 
uitwisselen met elkaar. Ons voorstel voor deze keer is   
· Mediawijsheid 
· Schermtijd 
· Online pesten 
Wij hebben er weer zin in en Inge, Nerja en Eildert hopen u dan te ontmoeten in school! 
 



Verzuim- en verlof regeling  
De volgende informatie moeten wij regelmatig onder u aandacht brengen i.v.m. de leerplichtwet die 
er in Nederland geldt en om ervoor te zorgen dat we niet gezamenlijk voor ‘verrassingen’ komen te 
staan. Verzuim betekent dat kinderen niet op school zijn zonder dat er contact is geweest met u als 
ouder en er geen sprake is van een wettelijke geldige reden.  
In de schoolgids (https://www.kubusopoa.nl/informatie/schoolgids/) staan de algemene regels 
m.b.t. verzuim/verlof (blz. 18).  
-Bij de vijfde ziekmelding (niet 1x 5 dagen maar 5 verschillende ziekmeldingen), in één schooljaar, is 
de school verplicht dit te melden bij de GGD.  
-Bij 5x te laat komen, wordt dit gemeld aan ouders.  
-Bij 10x te laat komen, moet er een verplichte melding naar de leerplichtambtenaar gedaan worden.  
-Bij regelmatig verzuim/ongeoorloofd afwezig volgt er ook een verplichte melding richting 
leerplichtambtenaar. Hiervan worden ouders op de hoogte gesteld. 
 
 
VVE-thuis 
Vve-thuis heeft nu ook een oppas voor meegekomen kinderen. 
Goed nieuws voor alle ouders die een kleintje mee willen nemen naar de bijeenkomst van vve-thuis, 
de themabijeenkomst voor ouders van groep 1 en 2. Dat mocht natuurlijk al, maar vanaf nu is er ook 
een oppas aanwezig. Christel is eind 30, moeder van 2 kinderen en woont ook op de Riet. Als zij op 
de kinderen let heb jij handen lekker vrij. Je mag daar gebruik van maken, maar dat moet natuurlijk 
niet. Jullie kinderen mogen rustig aan haar laten wennen als dat nodig is. Denk je aan wat te drinken 
en eventueel wat lekkers? Speelgoed heb ik (mag je natuurlijk ook zelf meenemen). Nog een reden 
om gewoon mee te gaan doen met de bijeenkomsten. De data staan in de nieuwsbrief, hangen bij 
de deuren van de klas en zijn bekend bij de leerkrachten… Hopelijk tot snel 
 


