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Geluk 
Bij nieuwjaar horen gelukwensen. Afgelopen week onderzochten we in de dagopeningen 
wat geluk in concrete situaties kan betekenen. Volgende week hebben we het over 

ongeluk en wat je kan overkomen. Natuurlijk wil iedereen gelukkig worden, maar is 
geluk ‘maakbaar’? En zelfs als geluk niet maakbaar is, hoe zou je dan misschien toch 
kunnen bijdragen aan het ervaren van geluk? 

Jezus wijst op het geluk dat je toevalt in het leven. Het geluk waar je niets voor hoeft te 
doen en waarover je je geen zorgen hoeft te maken. Hij bemoedigt mensen die 
bescheiden zijn en eenvoudig: Jullie deugen, van jullie moet God het hebben, met jullie 

kan Hij bouwen aan een mooiere wereld. Wat voor opdracht zit er voor ons aan vast? 
 

Personele zaken 
Kim Dasselaar zal Willeke Pieterse per 1 maart a.s. gaan opvolgen als administratief 

medewerker. Later hoort u van ons meer over het afscheid van Willeke Pieterse.  
Op tweede kerstdag is juf Melissa bevallen van een zoon: Mats. Moeder en zoon maken 
het uitstekend! Janno, Melissa en Siem van harte gefeliciteerd met jullie zoontje en 

broertje!  

 

Welkom nieuwe leerlingen 
In groep 1 verwelkomen we 7 nieuwe kleuters: Elina van de Bunt, Floor van Duinen, 
Hosein Hashemi, Lennon Knevel, Lars van Leeuwen, Jesse Timmer en Lisa van ’t Veld. 
In groep 6a verwelkomen we Halima Reyouchi. 

We hopen dat deze nieuwe leerlingen (en hun ouders) zich snel thuis gaan voelen bij 
ONS. 
 

Kinderzwerfboekenkast 
Voor de hoofdingang van de school en in het halletje bij de ingang van de 

peuterspeelzaal staan kinderzwerfboekenkasten.  
Uit deze kasten kunnen boeken meegenomen worden om thuis (voor) te lezen. Na het 
lezen mogen de boeken teruggezet worden in een zwerfboekenkast, doorgegeven 

worden aan anderen of, als er geen afstand van de boeken gedaan kan worden, mogen 
deze ook thuis in de kast gezet worden. 
Beide kinderzwerfboekenkasten zijn goed gevuld met leuke en spannende boeken. Neem 

eens een kijkje in de kast en kies er boeken uit.  
 

  



 
 
 

 

Uw kind, ons kind! 

Korte mededelingen 
• Op woensdag 29 januari a.s. is er weer een open dag voor toekomstige 

ouders/leerlingen. Daarna kunnen we aan de slag met de organisatie van 

komend schooljaar. Mocht uw zoon/dochter komend schooljaar 4 jaar worden en 
nog niet zijn aangemeld, dan kunt u een inschrijfformulier halen bij de 
administratie.  

• In het laatste ONS-nieuws vertelden we u dat we door de onderwijsinspectie op 
de vingers zijn getikt m.b.t. het verlenen van extra verlof. Daarom zijn wij nu 
op straffe van een fikse boete verplicht om geen verlof meer te verlenen buiten 

de regels om. Op zich betreuren we dat we het zo moeten doen, maar dit is de 
wet (van 1969!) waaraan wij ons moeten houden. Op de laatste pagina’s van dit 
ONS-nieuws treft u deze regelgeving aan. 

• In de kerstvakantie heeft Lisa (groep 5) een zusje gekregen: Eva. Ook hen 
feliciteren we hierbij van harte! Eva is wel te vroeg geboren en ligt op de 

intensive care in het ziekenhuis. Een spannende tijd voor het gezin. 
• Zoals op iedere eerste vrijdag van de maand is er een koffie-inloop voor ouders 

in de keuken beneden. Ben Hiemstra is hierbij aanwezig om u te ontvangen. 

Hierbij is iedereen van harte welkom, dus ook morgen! 

• Op donderdag (30-1) en vrijdag (31-1) hebben de onderwijsbonden een staking 
uitgeroepen. Vooralsnog weten we nog niet of onze collega’s gehoor gaan geven 
aan deze oproep. Zodra wij hieruit zijn (uiterlijk 16 januari), brengen we u 
daarvan direct op de hoogte.  

• Gisteren heeft de firma Bouw de waterpomp op het kleuterplein aangesloten. 
Deze heeft onze school cadeau gekregen van de activiteiten commissie, waarvoor 
hartelijk dank! We beraden ons nu nog over het gebruik van de pomp.  We zijn 

samen met de hovenier bezig met het vinden van een oplossing van de 
hoeveelheid modder. 

 

Koor voor Kerk School Gezinsdienst 
Al een aantal jaren wordt de Kerk School Gezinsdienst gehouden.  
Het zou leuk zijn als kinderen mee willen werken aan deze dienst die gehouden wordt in 

de Kruiskerk op 26 januari a.s. om 9:30 uur. 
Je kunt hierbij denken aan een stukje lezen uit de Bijbel, een gedicht voorlezen of zingen 
in een echt kinderkoor. Namelijk het kinderkoor Eigenwijs! 

Het lijkt ons mooi als er een verbinding met school en kerk gemaakt wordt door dit 
samen te doen. Dus houd je van zingen? Kom gezellig meezingen. 
We oefenen op dinsdagavond 14 en 21 januari a.s. van 18:45 uur tot 19:30 uur in de 

Kruiskerk. Op zondag 26 januari kunt u naar ons komen kijken en  
luisteren in de kerkdienst in de Kruiskerk. Heb je interesse om mee te werken, laat het 

even weten aan juf Esther: esther.vanmeerveld@pcogv.nl  
 
  
Agenda 
Vrijdag 10 januari:  8:30 uur koffie-inloop in de keuken beneden. 

Woensdag 29 januari:  Open ochtend voor geïnteresseerde nieuwe ouders. 
Donderdag 30 en  
vrijdag 31 januari:         Kans dat de school dicht is vanwege de staking       

(zie kopje Korte mededelingen). 
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Verlenen van extra verlof  
 
RICHTLIJNEN VOOR EXTRA VERLOF/VRIJE DAGEN BUITEN DE SCHOOLVAKANTIES 
 
Het is een misverstand dat een leerling recht heeft op 10 snipperdagen. Dit is niet het geval; 
verlof is iets anders dan vakantie. In artikel 11 van de Leerplichtwet 1969 worden gronden voor 
extra verlof beschreven. In artikel 11, lid g, staat dat een jongere vanwege gewichtige 
omstandigheden extra verlof krijgt, als de redenen buiten de wil van de leerling of ouders ligt.   
Voorbeelden van gewichtige omstandigheden zijn: 

• het voldoen aan een wettelijke verplichting, als dit écht niet buiten de lesuren kan 
plaatsvinden (duur in overleg met de directeur/teamleider van de school); 

• verhuizing (maximaal één dag); 

• het bijwonen van het huwelijk van bloed- of aanverwanten t/m de 3e graad (in Nederland 
maximaal twee dagen, in het buitenland maximaal vijf dagen); 

• ernstige levensbedreigende ziekte zonder uitzicht op herstel van een (aangetrouwd) 
familielid  t/m de 3e graad (duur in overleg met de directeur van de school);  

• overlijden van een (aangetrouwd) familielid (in Nederland in de 1e graad maximaal vijf 
dagen, de 2e graad maximaal twee dagen, in de 3e en 4e graad maximaal één dag, in het 
buitenland 1e t/m 4e graad maximaal vijf dagen); 

• 25-, 40- en 50-jarige ambtsjubileum en het 12½ , 25-, 40-, 50- en 60-jarig huwelijksjubileum 
van ouders/verzorgers of grootouders (maximaal één dag); 

• andere calamiteiten en naar het oordeel van de directeur/teamleider belangrijke redenen, 
maar geen vakantieverlof. 

 
1e graad → ouders, kinderen; 
2e graad → grootouders, broers, zusters, kleinkinderen; 
3e graad → overgrootouders, oom, tante, neef/nicht (oom/tante-zeggers), achterkleinkind; 
4e graad → betovergrootouders, oudoom/-tante, neef/nicht, achterneef/-nicht. 
 
In onderstaande gevallen wordt geen extra verlof gegeven: 

• Familiebezoek (in het buitenland) buiten de schoolvakanties; 

• Kroonjaren; 

• Goedkope vliegtickets buiten de schoolvakanties; 

• Omdat de tickets al gekocht zijn of omdat er geen tickets meer zijn in de schoolvakanties; 

• Vakantiespreiding; 

• Eerder vertrek of latere terugkomst; 

• Samen reizen/in konvooi rijden; 

• Verlof voor een kind, omdat andere kinderen uit het gezin al of nog vrij zijn. 
 
Vakantieverlof aangewezen door werkgever 
Dit betreft een aangewezen vakantieperiode vanwege de aard van het beroep. Uit de reden van 
aanvraag moet duidelijk blijken dat vakantie in de vastgestelde schoolvakanties onoverkomelijke 
bedrijfseconomische c.q. financiële risico’s met zich meebrengt voor het bedrijf of de instelling 
(en geen organisatorische problemen). 
Een dergelijk verzoek kan maar éénmaal per schooljaar worden goedgekeurd voor ten hoogste 
10 schooldagen. Bovendien kan nooit goedkeuring aan een dergelijk verzoek worden gegeven 
wanneer dit verzoek betrekking heeft op de eerste twee lesweken van het schooljaar.  
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Algemene aandachtspunten. 
De directeur/teamleider van de school is verplicht de leerplichtambtenaar mededeling te doen 
van vermoedelijk ongeoorloofd schoolverzuim (ook als er twijfels bestaan over een ziekmelding). 
Tegen die ouder(s)/verzorger(s) die hun kind(eren) zonder toestemming van school houden kan 
proces-verbaal worden opgemaakt. 
 
Een verlofaanvraag voor meer dan 3 dagen dient 8 weken van tevoren te worden ingediend bij 
de directeur/teamleider van de school. De directeur/teamleider stelt de aanvrager op de hoogte 
van de beslissing. 
Tegen de beslissing kan door aanvrager bezwaar worden aangetekend bij het schoolbestuur PCO 
Gelderse Vallei, Postbus 200, 3770 AE BARNEVELD. 

 

 
 

 

 
 


