Mededelingen van Nutsbasisschool Boeimeer
Jaargang
Nummer

14
7

25-03-2010
AGENDA
24-03 t/m 02-04 : Themaweek
02-04 : Lentefeest
02-04 : 12.05 alle kinderen vrij!
05-04 : 2e paasdag, vrij
09-04 : 10.00 open morgen
14-04 : studiedag, alle kinderen
vrij!
22-04 : schoolfotograaf
23-04 : sportmiddag 5 t/m 8
VERLOFAANVRAAG
Beste ouders/verzorgers,
We krijgen door het jaar heen altijd een aantal
aanvragen tot verlof buiten de reguliere
vakantiedagen om. Wij houden ons als school aan
de leerplichtwet en kunnen daarom niet alle
aanvragen goedkeuren. Omdat er vaak vragen
over zijn hieronder nog eens een uitleg hierover.
Deze uitleg is ook terug te vinden op onze
website of in onze schoolgids.
Leerplicht en schoolverzuim

Inleiding

Schoolverzuim, om welke reden dan ook, is in de
Nederlandse Leerplichtwet aan vrij strenge
regels gebonden. De informatie die hieronder
volgt is een uitwerking van de informatie en
richtlijnen, die wij van de overheid hebben
doorgekregen. Daaruit volgt dat deze niet alleen
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betrekking heeft op de leerlingen van Boeimeer,
maar een algemene geldigheid heeft.
Zodra er wijzigingen zijn, stellen wij u daarvan
op de hoogte.
In onderstaand stuk wordt onder andere
aangegeven, wanneer u voor uw kinderen recht
hebt op extra verlof en hoe het zit met
vakantieverlof buiten de gewone vakanties om.
Ook wordt er aangegeven, hoe u moet handelen in
geval van extra verlof of extra vakantieverlof. U
mag van ons verwachten, dat wij proberen het
onderwijs aan de kinderen op Boeimeer zo goed
mogelijk gestalte te geven. Daarbij kan een kind
eigenlijk geen schooldag missen. Wij mogen van u
verwachten, dat u al het mogelijke doet om uw
kind op school te laten zijn.
Kansen: rechten en plichten
De leerplichtwet verzekert het recht op
onderwijs voor alle kinderen
Elk kind moet evenveel kansen krijgen in de
maatschappij.
Het onderwijs geeft het kind kansen. Daarom
heeft ieder kind evenveel recht op
onderwijs. De leerplichtwet verzekert het recht
op onderwijs voor alle kinderen.
De leerplicht van uw kind is begonnen vanaf het
vijfde jaar en duurt tot en met het
schooljaar, waarin het 16 jaar is geworden. De
leerplicht is geregeld in de
leerplichtwet. De gemeente moet erop toezien
dat deze wet wordt uitgevoerd.
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Daarvoor zijn
aangesteld.

speciale

leerplichtambtenaren

De gemeente ziet toe op de uitvoering van de
wet

Schoolverzuim is nadelig voor kinderen. Het mag
dan ook zo weinig mogelijk voorkomen. De
gemeente is daarom strenger geworden bij het
toezien op de uitvoering van de wet. De
gemeente zorgt ervoor dat de regels van deze
wet beter worden nageleefd. De school heeft de
plicht uw kind onderwijs te geven. U bent
verplicht ervoor te zorgen dat uw kind naar
school gaat. U bent ook verplicht om aan de
school te melden dat uw kind niet naar school
kan, bijvoorbeeld omdat het ziek is of om een
andere dringende redenen.

Het schoolverzuim wordt wekelijks gemeld

In Breda hebben alle scholen met de gemeente
Breda afgesproken dat zij wekelijks het verzuim
van
de
leerlingen
melden
bij
de
leerplichtambtenaar. Het gaat hierbij om
ongeoorloofd
verzuim
of
vermoedelijk
ongeoorloofd verzuim. De leerplichtambtenaar
onderneemt in alle gevallen actie. Slechts bij
hoge
uitzondering
en
in
bijzondere
omstandigheden wordt toestemming gegeven om
uw kind van school thuis te houden. Wilt u daar
meer over weten, vraag dan op school naar de
folder: 'Samen verantwoordelijk voor de
leerplicht'.

Extra vakantieverlof

Onder extra vakantieverlof wordt verstaan:
vakantieverlof buiten de normale schoolvakanties
om. Extra vakantieverlof is niet iets waar men
zonder meer recht op heeft, maar iets wat kan
worden toegestaan als de omstandigheden
daartoe aanleiding geven. Dit is alleen mogelijk
als je binnen een jaar niet in staat bent 2
aaneengesloten weken met het gezin op vakantie
te gaan.
Een verzoek om extra vakantieverlof kan alleen
gedaan worden:
1.
Als het door de specifieke aard van het
beroep van een van de ouders / voogden /
verzorgers slechts mogelijk is buiten de
normale schoolvakanties op vakantie te
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2.

gaan. Dit moet aangetoond kunnen
worden.
Als een werkgeversverklaring kan worden
overhandigd, waaruit blijkt dat geen
verlof in de officiële schoolvakanties
mogelijk is.

Een verzoek om extra vakantieverlof moet
schriftelijk bij de directeur worden aangevraagd
en mag slechts eenmaal per jaar verleend worden
voor maximaal 10 dagen. Het mag niet vallen in de
eerste twee weken van het schooljaar. Bij
aanvraag van het verlof kan desgewenst gevraagd
worden
schriftelijke
bewijsstukken
te
overleggen. Bijvoorbeeld een verklaring van een
arts of maatschappelijk werker waaruit blijkt
dat verlof noodzakelijk is op grond van medische
of sociale indicatie.

Verlof op grond
omstandigheden

van

andere

gewichtige

In de hierna genoemde omstandigheden bestaat
recht op bijzonder verlof.
a.
Voor het voldoen van een wettelijke
verplichting voor zover dit niet buiten de
lesuren kan gebeuren.
b.
Voor verhuizing voor ten hoogste één dag.
c.
Voor het bijwonen van het huwelijk van
bloed- of aanverwanten t/m de derde
graad voor1 of 2 dagen, afhankelijk van
het feit of dit huwelijk wordt gesloten in
of buiten het gebied van de woonplaats
van de leerling.
d.
Bij ernstige ziekte van ouders of bloed- of
aanverwanten t/m de derde graad, te
regelen in overleg met de directeur.
e.
Bij overlijden van bloed- of aanverwanten
in de eerste graad voor ten hoogste 4
dagen; voor bloed- of aanverwanten in de
tweede graad voor ten hoogste twee
dagen; voor bloed- of aanverwanten in de
derde of vierde graad voor ten hoogste 1
dag.
f.
Bij 25-, 40-, 50-jarig ambtsjubileum of het
12 ½ -, 25-, 40-,50- of 60-jarig
huwelijksjubileum
van
ouders
of
grootouders voor 1 dag.
g.
Voor andere naar het oordeel van de
directeur belangrijke redenen, maar géén
vakantieverlof.
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NIET ONDER GEWICHTIGE
OMSTANDIGHEDEN WORDEN VERSTAAN:
-

Een afwijkend vakantierooster van slechts
enkele dagen van kinderen uit het gezin,
die op andere scholen zitten.
Boeken zonder vooraf het vakantierooster
goed te bekijken.
boeken buiten het seizoen i.v.m. lagere
prijzen.
Een uitnodiging van grootouders, oom of
tante of anderen om buiten de
schoolvakanties mee op vakantie te gaan.
Een of meerdere dagen eerder afreizen, of
later terugkomen om de drukte te
vermijden.
Eerder afreizen omdat men voor een
bepaalde tijd het vakantieadres bereikt
moet hebben.
Het feit, dat men de familie al een aantal
jaren niet gezien heeft.
Het ophalen of wegbrengen van mensen die
terugkeren van vakantie of weggaan.
Een verlofdag i.v.m. een weekendje.
Ongeoorloofd schoolverzuim
Er is sprake van ongeoorloofd schoolverzuim, als
de jongere zonder toestemming van de directeur
afwezig is. De directeur is verplicht dit
ongeoorloofd
schoolverzuim
aan
de
leerplichtambtenaar door te geven, daaruit kan
een proces-verbaal voor de ouders voortvloeien.

Meer informatie:

Voor meer informatie kunt u contact opnemen
met de leerplichtambtenaar van de gemeente
Breda telefoon: (076) 529 46 56 / 20 of met de
leerplichtambtenaar van uw eigen gemeente.

middags om 13.00. Pas vanaf die tijd is er
toezicht. Tot die tijd moeten de kinderen
wachten voor het hek. De pleinwacht opent het
hek, dan mogen de kinderen het plein op.
Tevens willen we alle kinderen verzoeken hun
fietsen IN de fietsenrekken te zetten en niet
ernaast !!!
DAG BIJ NAC
Op dinsdag 9 maart zijn groep zeven en acht
naar de NAC Junior Streat League geweest. We
gingen met zijn allen op de fiets naar het NAC
stadion.
We werden begroet door muziek en voetballers.
Nigel (groep 7) besloot om op het podium te gaan
dansen en de anderen gingen snel meedoen! Ook
waren er kinderen van andere scholen. Na de
opening gingen we leuke sport activiteiten doen,
zoals: voetballen, stormbaan, BMI test en kleine
spelletjes. |
Ook was er een quiz, gepresenteerd door twee
voetballers. We hadden rode en gele kaarten.
Was het antwoord A dan stak je de gele kaart in
de lucht, bij antwoord B de rode. De ene jongen
had de lievelingskleur rood en die hadden we de
hele tijd. (beetje vreemd) Het zonnetje scheen,
maar het was ijskoud, wel moesten we onze
jassen uit.. Tussen de middag gingen we in het
stadion eten! Eva‟s banaan was helaas ontploft en
haar tas, schoenen, kleding, alles zat onder de
banaanprut.
Na alle activiteiten was er een afsluiting. Maar
helaas was dat niet zo boeiend. De opblaasbare
muren waren inzakt dus gingen kinderen daar op
liggen. Jippie! :D Op de terugweg was het al wat
kouder, maar verder was het een leuke dag!

http://www.nbsboeimeer.nl/ouders/formulieren/
Aanvraag%20verlof%20buiten%20schoolvakantie
s.pdf
REGELS EN AFSPRAKEN
We hebben u al meerdere malen verteld hoe
belangrijk het is dat alle kinderen op school zijn
als de 2e bel gaat, zodat alle lessen op tijd
kunnen beginnen. Wat misschien nog niet bij
iedereen even duidelijk is, is dat de kinderen pas
om 08.30 het schoolplein mogen betreden en „s
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Puck Rietveld en Deedee de Best.

19-04
24-04
27-04
27-04
29-04
29-04
30-04

Lucas van Midde
Teun Gons
Lieve Teurlings
Sytse Kootwijk
Quincy Bertens
Thomas de Bie
Jilles de Vries

WELKOM OP BOEIMEER
Er zijn weer een aantal nieuwe leerlingen op onze
school begonnen Te weten: Luq Jansen en Cloё
Pieters
Welkom op Boeimeer !!! We wensen jullie heel
veel succes en plezier op je nieuwe school toe.

SCHOOLFOTOGRAAF
Op 22 april komt de schoolfotograaf weer op
Boeimeer. Denkt u er deze dag aan uw kind met
vrolijk gekleurde kleding naar school te sturen
???
LEONARDO ONDERWIJS
Markant Onderwijs start Leonardo afdeling voor
hoogbegaafde kinderen in september 2010!

IN APRIL ZIJN JARIG
01-04
08-04
08-04
12-04
13-04
15-04
15-04
16-04
17-04
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Pien Kiliaan
Diem Edixhoven
Tije van Roekel
Aimee Pauly
Sjors Ploos van Amstel
Kiki Landkroon
Sterre van ‟t Land
Flint Erkens
Lisa van den Bogaert

Stichting Markant Onderwijs start in september
2010, met het bieden van fulltime uitdagend
onderwijs voor hoogbegaafde leerlingen in het
basisonderwijs uit Breda en omstreken. Markant
Onderwijs heeft de Montessorischool Breda
Dubbelwijs geselecteerd om een Leonardo
afdeling aan te verbinden. Het doel is om te
starten met drie klassen van maximaal zestien
leerlingen.
Leonardo-onderwijs
Leonardo onderwijs biedt onderwijs voor
hoogbegaafde leerlingen dat beter aansluit bij de
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capaciteiten van deze leerlingen. Doelstelling van
het Leonardo onderwijs is het realiseren en
faciliteren
van
passend
onderwijs
voor
hoogbegaafde leerlingen, zodat zij zich in een
uitdagende leeromgeving in eigen tempo en op
eigen niveau kunnen ontwikkelen. Er wordt
gewerkt in kleine groepen en de ontwikkeling van
de individuele leerling staat centraal. Leerlingen
kunnen in hun eigen tempo doorwerken met taal,
rekenen/wiskunde. Ze kunnen zich tot in het
oneindige verbreden, verdiepen en verrijken als
het gaat om aardrijkskunde, geschiedenis, kennis
van de natuur en wetenschap. In het
onderwijsprogramma is ook veel aandacht voor
kunst, cultuur, dans, drama, muziek, sport en
filosofie.
Algemene informatie over de Leonardostichting
vindt u op www.leonardostichting.nl

geeft dansstudio Jazzle tijdens de disco een
spetterde workshop Breakdance. De “drops,
spins en moves” zijn spectaculair maar veilig en
de entree is net als altijd € 1,80. Voor de
kinderen is de disco vaak het hoogtepunt van de
maand: “Je kunt er dansen, zingen, feesten en
kletsen met je vrienden“. Natuurlijk houden de
leden van de Werkgroep Jeugd Boeimeer een
oogje in het zeil en is de afspraak gemaakt dat
kinderen door de ouders binnen worden
opgehaald. Hoewel de meeste activiteiten
georganiseerd worden in en om basisschool
Petrus en Paulus aan de Roland Holststraat zijn
de activiteiten er voor alle kinderen die in
Boeimeer wonen en/of op school zitten. De
kinderen van de Nuts basisschool en de
Montessorischool Dubbelwijs zijn dus meer dan
welkom! Heeft u vragen of tips? Mail gerust:
werkgroepjeugdboeimeer@gmail.com.

NB. Deze school vraagt aan ouders een bijdrage
van € 1800 per jaar!
VERKEERSOUDER GEZOCHT HERHALING
We zoeken voor Boeimeer nog een enthousiaste
verkeersouder. Van deze verkeersouder wordt
verwacht dat hij/zij deel gaat nemen aan
speciale bijeenkomsten van Veilig Verkeer
Nederland ( ongeveer 4 x per jaar ) en zich
aanmeldt bij VVN als verkeersouder ( je kunt dit
bekijken op www.vvn.nl ) Tevens ondersteunt u
onze verkeerscommissie. Kortom staat de
verkeersveiligheid ook bij u, hoog in het vaandel,
kunt u zich aanmelden bij juf Esther ( groep 6 )
of juf Marion ( groep 7 )
WERKGROEP JEUGD BOEIMEER
Even (opnieuw) voorstellen: Werkgroep Jeugd
Boeimeer
De Werkgroep Jeugd Boeimeer is een
enthousiaste vrijwilligersvereniging die met vele
handen en een klein beetje gemeentesubsidie
activiteiten organiseert voor de basisschooljeugd
in onze mooie wijk Boeimeer. Voorbeelden van
deze activiteiten zijn de Sinterklaasviering, de
kerstboomverbranding en de Paasactiviteit die op
3 april zal plaatsvinden. Met carnaval is er op
zaterdag de gezellige familiemiddag en voor de
kinderen van 7 tot 12 jaar wordt bijna iedere
maand een disco georganiseerd. Op 26 maart
tel: 076 5146101

BEZOEK BIJ DE BIBLIOTHEEK

we hebben 3 spelletjes gedaan en we
moesten een sleutel zoeken ?en we hebben
woordendomino gedaan en we moesten
met hoofdletters zoveel mogelijk woorden
maken en vonden het leukste de sleutel
zoeken
Gemaakt door Sterre en Sander

We hebben 3 spelletjes gedaan we hebben
worden domino gedaan en we hebben de sleutel
gezocht en we hebben en blaadje gekregen en
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daar mochten we heel veel woordjes op schrijven
en we mochten boekjes lezen maar hed leuksten

wet we gedaan hebben is? De sleutel vinden

en de meneer van de bibliotheek leste het boek
op slot voor en hij hat een boek van en meneer
van de bibliotheek die de Boeijen koning heeten
norah bloem en lily smits

BEZOEK AAN DE OPERA

Het ging over orfeo en euredice en nog het
dooderijk en somegen kinderen kregen een
blaadje met de website
Er op we gingen met de bus en de bus was geen
dubbeldekker maar we hebben toch heel veel
pret gehad het theater was echt om te lachen
zo zag euredice er en Betje uit

te voeren in de Jan Nieuwenhuijzenstraat. Mede
omdat wij nu een eigen parkeerterrein hebben,
menen zij dat dit verder niet voor overlast gaat
zorgen en uit onderzoek is gebleken dat veel
mensen die de stad bezoeken hun voertuig
langdurig parkeren in onze straat. Bewoners
hebben allemaal eigen parkeerterreinen of
hebben inmiddels een vergunning kunnen
aanvragen. Omdat wij begrijpen dat dit voor
overlast zal zorgen voor u als ouder is in overleg
met de algemeen directeur besloten om 2 van
onze parkeerplaatsen ter beschikking te stellen
aan de ouders. Het hek van het parkeerterrein
zal hiervoor geopend worden van 08.30 tot
09.00, van 12.00 tot 12.15, van 13.00 tot 13.15 en
van 15.15 tot 15.45 uur. Als u zwaarwegende
redenen hebt, waarom wij voor vast een
parkeerplek voor u zouden moeten reserveren,
kunt u een brief richten aan A. van Aken (
directeur ) die uiterlijk 29 maart bij haar binnen
moet zijn. We zijn nog in overleg over welk
systeem we kunnen koppelen hieraan. U zult hier
spoedig van ons een antwoord op krijgen.
Voorlopig is de conclusie dat u maar beter op de
fiets of te voet kunt komen.
Team Boeimeer
SPORTMIDDAG
Op 23 april wordt er ‟s middags een sportmiddag
georganiseerd voor groep 5 t/m 8. Studenten van
de sportopleiding gaan dit begeleiden. Hierover
volgt nog meer informatie.

En zo zag orfeo er en Betje uit

TEKEN
Een teek? Pak
‘m beet!
Een
is

BETAALD PARKEREN
Met ingang van de 1e van de volgende maand
heeft de gemeente besloten betaald parkeren in
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tekenbeet
meestal
onschuldig,
maar kán de
ziekte van Lyme
veroorzaken als
de teek lang vastgebeten in de huid zit. Deze
ziekte kan zonder behandeling ernstige gevolgen
voor de gezondheid hebben.
De GGD West-Brabant start ook dit jaar weer
met een publiekscampagne over teken en de
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ziekte van Lyme. Doel van dit project is om
recreanten,
sporters,
kampeerders,
hondenbezitters, scouts, etc. te informeren over
de maatregelen die men kan nemen om
tekenbeten en de ziekte van Lyme te voorkomen.
Meer hierover kunt u ook lezen op onze website:
www.ggdwestbrabant.nl
of
op
www.weekvandeteek.nl.
Bij vragen kunt u contact opnemen met het
Bureau Infectieziektebestrijding van de GGD
West-Brabant, op nummer 076-5282 894.
TOT SLOT
Tot slot hoop ik dat u veel leesplezier heeft
beleefd aan deze Boeibode. Als u kopij heeft
voor de Boeibode, kunt u dit mailen naar :
s.vgool@nbsboeimeer.nl
De volgende boeibode komt uit op donderdag 25
maart ! Tot dan!
Namens team Boeimeer,
Saskia
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