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Vanwege de Corona maatregelen zal de herdenking op woensdag 16 september in besloten kring plaatsvinden. Enkele kinderen van unit bovenbouw zullen een gedicht voorlezen en
er zullen bloemen neergelegd worden. De directe betrokkenen van de
familie van de slachtoffers zijn uitgenodigd en een aantal muzikanten van
de muziekvereniging zullen er bij zijn.
We hopen volgend jaar u weer allemaal te kunnen uitnodigen.
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VRIJWILLIGE BIJDRAGE OUDERVERENIGING
De ouderraad organiseert en bekostigt verschillende activiteiten voor de leerlingen zoals het sinterklaasfeest , de kerstviering, de carnavalsviering en een gedeelte van de schoolreis en
het schoolkamp. Deze bekostiging wordt mogelijk gemaakt
door de vrijwillige bijdrages die zij ontvangen van de ouders.
Wij verzoeken u dan ook een bijdrage van € 20,= per kind
over te maken op
NL81 RABO 0330 4266 72 t.n.v. Oudervereniging Heidepoort.
Meer info: www.bs-heidepoort.nl/ouders/ouderbijdrage/

VRIJWILLIGER(S) GEZOCHT VOOR SCHOOLBILIOTHEEK

Met de Bibliotheek op school slaan onderwijs, bibliotheek en gemeente de handen ineen en komt er dagelijks aandacht voor leesplezier en
mediawijsheid op school én thuis. We willen kinderen en jongeren
stimuleren om meer te lezen.
Waarom is het belangrijk om je kind of tiener aan te moedigen om te
lezen? Het maakt een groot verschil in het leven van kinderen en jongeren of ze lezen of niet. Want lezen is noodzakelijk voor leren, zeker
het leren op school. Wie goed leest en verhalende en informatieve
teksten begrijpt, kan kennis opdoen en zich ontwikkelen. Gaat het
alleen om kennis? Nee, verhalen en gedichten helpen je kind ook om
zich beter in te leven en om meer begrip te hebben voor anderen. Zo
komen zij beter mee in de samenleving.
In samenwerking met de Bibliotheek Zeeuws-Vlaanderen hebben wij
op school de beschikking over een mooie boekencollectie, opgesteld
in onze nieuwe ruimte hiervoor. Kinderen kunnen daar boeken lenen.
Deze boeken mogen ook meegenomen worden naar huis. Om alles in
goede banen te leiden, zou het handig zijn, wanneer we hierbij hulp
zouden krijgen. Hebt u tijd/interesse hiervoor of is er een opa of oma
die hierbij wil helpen? Graag aanmelden bij de leerkracht.
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EXTRA VERLOF
De Leerplichtwet stelt heel duidelijk dat vakantie onder schooltijd vrijwel onmogelijk is. Een uitzondering is er voor kleuters die nog geen vijf jaar zijn: zij
zijn nog niet leerplichtig (maar overleg wel altijd even met de leerkracht).
Juridisch gezien mag een school voor gewichtige omstandigheden tot maximaal tien aaneengesloten dagen, een keer per schooljaar, extra vrij geven. Bij
gewichtige omstandigheden gaat het om zaken die buiten de wil van de ouders
liggen. Vakantie kan aldus nooit onder ‘gewichtige omstandigheden’ worden
begrepen.
Een uitzondering is gemaakt voor ouders die vanwege de specifieke aard van
hun beroep niet tijdens de schoolvakanties op gezinsvakantie kunnen. Alleen
als voldaan wordt aan alle drie de volgende voorwaarden kan een schooldirecteur op verzoek extra vakantie toestaan:
- Als ten minste een van de ouders een beroep heeft met seizoensgebonden
werkzaamheden. Bijvoorbeeld in de agrarische sector of de horeca.
- Als het gezin in geen van de schoolvakanties in één schooljaar met vakantie
kan.
- Als de extra vakantie niet in de eerste twee weken van het schooljaar valt.
De extra vakantie is nooit langer dan tien dagen. Alleen de directeur mag toestemming geven, de leerplichtambtenaar niet.
Verlof vanwege speciale omstandigheden: In bepaalde, bijzondere gevallen
kun je de school ook vragen om extra vrij te geven. Zoals voor een begrafenis
of een huwelijk. Of voor dagen waarop je kind vanwege
jullie geloofs- of levensovertuiging niet op school kan zijn
(let op: carnaval valt hier niet onder ). De schooldirecteur
beslist of een verzoek wordt ingewilligd of niet. Er is geen
mogelijkheid hiertegen beroep aan te tekenen.
Kijk voor meer info in onze schoolgids, blz. 13-14.

BUITENLESDAG 22 SEPTEMBER

Heel veel leraren gaan op 22 september naar buiten tijdens de les. De frisse
lucht, beweging en speelse manier van leren zorgen ervoor dat kinderen
beter presteren! Beestjes zoeken, optellen met sprongen of een geschiedenisrace, alle vakken zijn geschikt voor een buitenles. Ook wij doen hier aan
mee. Wilt u deze dag rekening houden met de kleding van uw kind?

KALENDER SEPTEMBER

Di. 15 sept.
infoavond voor ouders van alle groepen +
peuters.
Woe. 16 sept.
Studiedag leerkrachten, kinderen vrij
19.00u Heikant Herdenkt ( voor genodigden)
Di. 22 sept.
Buitenlesdag

