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Informatie avonden

Nieuw personeel

De informatie avonden beginnen om 19.30 uur in de centrale hal van het hoofdgebouw. Directie zal eerst algemene informatie geven over het aankomende schooljaar en
Rolien zal zich voorstellen. Om 20.00 uur start de informatie avond in de groepen. Voor de groepen 6a en 7a zal de
informatie avond om 19.30 uur op de Ravelijn beginnen.
De informatie avond voor groep 8 is op donderdag 26 september om 19.00 uur in het hoofdgebouw.

Schoolreis
De schoolreisjes voor de groepen 1 t/m 7 staan nog niet
ingepland op de kalender. Voor de herfstvakantie zullen
wij de data voor de schoolreisjes bekend maken.

Juf Eline Wielens, juf Janet de Vreede en juf Ilse van Klinken zijn dit schooljaar bij ons op school gestart. Eline geeft
les in groep 3b op woensdag, donderdag en vrijdag. Janet
zal Mariëtte de hele week vervangen in groep 4a. Ilse zal
als IB-er aan het werk gaan, de IB-uren op school worden
uitgebreid.

Verlof
Het nieuwe schooljaar is weer begonnen en het kan voor
komen dat u verlof nodig heeft voor u kind(eren). Op de
volgende blz. vindt u nog een keer de richtlijnen voor het
aanvragen van verlof.

Gym
Meester Jeroen heeft afgelopen woensdag afscheid genomen van school. Meester Maarten Jansen zal de gymlessen op maandag en dinsdag voor de groepen 3 t/m 8 verzorgen. Hij zal de toestellessen geven en leerkracht van de
groep de spellessen. Groep 6a heeft dinsdagmorgen om
08.30 uur les en groep 6b op maandagmorgen om 10.35
uur, dit stond niet goed vermeld op de kalender.

Activiteitencommissie
De AC is op zoek naar ouders die de AC willen komen versterken. Lijkt het u leuk om mee te helpen met het voorbereiden en uitvoeren van verschillende activiteiten
(sinterklaas, kerst, Pasen etc.) op school? Dan kunt u een
mail sturen naar ac@parkschool.nl.

Fietsenkeuring
De jaarlijkse fietsenkeuring zal op donderdag 10 oktober
zijn. Verdere informatie hierover zult u t.z.t. ontvangen.

Wij wensen iedereen weer een prettig
schooljaar toe!
Team Parkschool

‘Prestatie… met passie & plezier’

Vakantieverlof onder schooltijd vanwege het beroep van (een van) de ouders
De regels hiervoor zijn als volgt:


















Het gezin kan in geen enkele schoolvakantie gedurende het schooljaar op vakantie door het beroep van (een van) de
ouders. (Het gaat dan om seizoengebonden beroepen in bijvoorbeeld de agrarische sector en de horeca)
Roostertechnische problemen van de werkgever zijn geen reden om het verlof te verlenen.
Toestemming voor het verlof moet minstens een maand van tevoren zijn aangevraagd bij de schooldirecteur (met
het formulier ‘verzoek om vrijstelling schoolbezoek’).
Als er sprake is van een werkgever, moet bij de aanvraag een door de werkgever ingevulde verklaring overlegd worden.
Het verlof wordt niet vaker dan één keer per schooljaar verleend en mag niet langer duren dan tien aaneengesloten
schooldagen.
Het verlof mag nooit plaatsvinden in de eerste twee lesweken van het schooljaar.Verlof van minder dan 10 dagen.
Andere omstandigheden waarvoor een verlof van minder dan 10 dagen kan worden verleend, zijn:
Het voldoen aan een wettelijke verplichting, als dit absoluut niet buiten de lesuren kan.
Verhuizen, hooguit 1 dag.
Het huwelijk van bloed- of aanverwanten 2e t/m 3e graad, afhankelijk van de plaats waar het huwelijk wordt gesloten, 1 of maximaal 2 dagen.
Ernstige ziekte van ouders of bloed- of aanverwanten t/m 3e graad, duur in overleg met de directeur.
Bevalling van moeder/verzorgster/voogdes, duur in overleg met de directeur.
 Overlijden van bloed- of aanverwanten (in overleg met de directeur):
in de eerste graad maximaal 4 dagen;
in de tweede graad ten hoogste 2 dagen;
in de derde of vierde graad ten hoogste 1 dag.
Een ambtsjubileum (25, 40 of 50 jaar) en huwelijksjubileum van ouders of grootouders (12½ , 25, 40, 50 en 60 jaar): 1
dag.
Andere, naar het oordeel van de directeur, belangrijke redenen (het mag niet gaan om vakantieverlof).

Verlof van meer dan tien dagen
De leerplichtambtenaar beslist over verzoeken voor verlof van meer dan tien dagen. Het gaat dan bijna altijd om situaties
waarin sprake is van een medische of sociale indicatie. Deze verzoeken worden door de schooldirectie voorgelegd aan de
leerplichtambtenaar.
Afwijzing
Een verzoek om verlof wordt door school zeker afgewezen als het gaat om:










familiebezoek in het buitenland;
vakantie in een goedkope periode of in verband met een speciale aanbieding;
vakantie in verband met een gewonnen prijs;
vakantie bij gebrek aan andere boekingsmogelijkheden;
uitnodiging van familie om buiten de eigen schoolvakantie op vakantie te gaan;
eerder vertrekken of later terugkeren in verband met (verkeers)drukte;
verlof voor een kind omdat andere kinderen in het gezin al vrij zijn;
deelname aan sportieve of culturele activiteiten buiten schoolverband.

