
 

Lentekriebels 
 
Het schoolthema Lentekriebels loopt inmiddels, de 
opening is maandag geweest. Een groep kinderen uit 
groep 5b opende ons schoolthema met een grappig 
toneeltje over Meester Jaap die de liefde bevordert. 
Daarna gaven een aantal meiden uit groep 8 een 
spetterende presentatie van het lentekriebels-lied! 
Inmiddels zijn de klassen ook versierd met werkstukken 
die tijdens de knutselworkshops gemaakt zijn. 
Zoals u al eerder gelezen heeft wordt het thema vrijdag 25 
maart afgesloten met de pauzepakketjes die voor een 
klasgenootje gemaakt worden. Hier nog een keer de 
uitleg: Alle kinderen nemen vrijdag 25 maart een extra 
mooi en leuk verpakt “pauzepakketje” mee, een 
pakketje dat eruitziet als een cadeautje. Het 
pauzepakketje bevat iets te eten en te drinken, voor de 
kleine pauze om 10.00u. Deze pakketjes worden in de klas 
zichtbaar neergezet, en tijdens de kleine pauze willekeurig 
uitgedeeld in de klas. Het pauzepakketje wordt dus voor 
een ander kind gemaakt, maar van tevoren is niet bekend 
voor wie je het maakt. Op deze manier leren en ervaren 
kinderen dat het fijn is om iets voor een ander te doen. 
Daarnaast leren ze hoe je op een eenvoudige manier een 
invulling kunt geven aan vriendschap. Voor kinderen met 
een allergie adviseren wij om een extraatje aan het kind 
mee te geven. In geval van een pauzepakketje dat niet 
gebruikt mag worden i.v.m. de allergie, kan het eigen 
tussendoortje gepakt worden 
Dus niet vergeten op 25 maart! Wij zijn erg benieuwd naar 
het eindresultaat….. 

------ 
 
17 MAART: DE DAG VAN DE LEERPLICHT 
 
INFORMATIE VOOR OUDERS EN VERZORGERS 
 
Elke jongere heeft recht op een goede schoolopleiding. 
Daar staat ook een verplichting tegenover: leerplicht. 
 
Hoe lang duurt de leerplicht? 
Het kind mag vanaf de leeftijd van vier jaar naar school. 
Schoolbezoek wordt pas een plicht wanneer hij/zij vijf jaar 
is. Om precies te zijn: op de eerste schooldag van de 
maand die volgt op de maand dat het kind vijf is 
geworden. 
Voorbeeld: het kind wordt op 17 september vijf jaar. Het 
is dan volledig leerplichtig vanaf 1 oktober. De ouders 

en/of verzorgers moeten ervoor zorgen dat hun kind staat 
ingeschreven op een basisschool. 
 
De plicht tot het volgen van volledig dagonderwijs duurt 
tot en met het schooljaar waarin een jongere zestien jaar 
wordt. Daarna is een scholier kwalificatieplichtig. 
Jongeren die na hun 16e nog geen startkwalificatie 
hebben, moeten tot hun 18e onderwijs volgen en 
ingeschreven staan op school. Een startkwalificatie is een 
vwo-diploma, havo-diploma of mbo-diploma op niveau 2 
of hoger.  
 
Wanneer is verlof mogelijk? 
Een kind kan bij bepaalde gelegenheden verlof krijgen. 
Onder één voorwaarde: de schooldirecteur moet 
toestemming hebben verleend. 
De schooldirecteur mag die toestemming verlenen bij 
twee soorten gelegenheden: 
1. vakantie; 
2. belangrijke omstandigheden. 
 
Extra vakantieverlof buiten de schoolvakanties, kan dat? 
Ja, maar het kind komt hiervoor alleen in aanmerking, 
wanneer de ouders/verzorgers vanwege hun werk 
onmogelijk in de normale schoolvakanties weg kunnen. 
De werkgever moet dit kunnen aantonen. Bijvoorbeeld 
wanneer één van hen in de horeca werkt. Verlof kan niet 
worden verleend voor een extra wintersportvakantie of 
voor een langer verblijf bij familie in het buitenland. De 
ouders/verzorgers dienen ruim van tevoren (minimaal 
twee maanden) verlof aan te vragen. 
 
Aan extra vakantieverlof zijn wettelijke beperkingen 
gesteld. De schooldirecteur kan slechts één keer per 
schooljaar verlof verlenen, voor een periode van 
hoogstens twee weken. Het is niet mogelijk om vrij te 
krijgen in de eerste twee weken van een schooljaar.  
Een aantal regels met betrekking tot het aanvragen van 
verlof buiten de schoolvakanties, waarbij zeker geen extra 
verlof gegeven wordt: 
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-familiebezoek in het buitenland 
-goedkope tickets in het laagseizoen 
-de tickets zijn al gekocht of er zijn geen tickets meer in de 
vakantieperiode 
-verlof voor een kind, omdat andere kinderen uit het gezin 
al of nog vrij zijn  
-eerder vertrek of latere terugkomst in verband met 
verkeersdrukte 
-samen reizen met andere families. 
Procedure 
Verlof moet worden aangevraagd bij de schooldirecteur. 
De school heeft daarvoor aanvraagformulieren. De 
schooldirecteur beslist of het verlof wordt verleend.  
De schooldirecteur dient de beslissing altijd schriftelijk en 
met een duidelijke motivatie aan de ouders/verzorgers 
mee te delen. Wanneer de schooldirecteur overweegt om 
een negatief besluit te nemen, dan dient hij/zij eerst de 
ouders/verzorgers te raadplegen. Tegen het besluit van de 
schooldirecteur kan binnen zes weken schriftelijk bezwaar 
gemaakt worden. 
 
Voor meer dan tien schooldagen dient u de aanvraag in te 
dienen bij de leerplichtambtenaar. 
 
Continurooster 
Bij een aantal scholen is het rooster gewijzigd in een 
continurooster. Dit houdt in dat de kinderen niet alleen op 
woensdag maar iedere dag eerder vrij zijn. Dit biedt 
mogelijkheden voor bezoeken aan bijv. fysiotherapeut,  
huisarts, tandarts of orthodontist buiten schooltijd.  

 
Wat gebeurt er bij verzuim? 
Wanneer het kind van school wegblijft zonder 
toestemming en zonder goede reden, zal de directeur 
maatregelen nemen. De ouders/verzorgers zijn 
verantwoordelijk voor het verzuim van hun kind. Een 
leerling is vanaf zijn twaalfde jaar mede verantwoordelijk 
voor geregeld schoolbezoek. In sommige gevallen kan ook 

deze leerling aansprakelijk worden gesteld voor zijn 
verzuim. Als een kind vaak spijbelt, wordt de 
leerplichtambtenaar van de gemeente ingelicht.  
 
Bij (zorgelijk) ziekteverzuim kan de schoolarts 
ingeschakeld worden.  

 
Informatie 
Heeft u vragen of opmerkingen over de leerplicht? Dan 
kunt u terecht bij de schooldirecteur of bij de 
leerplichtambtenaar van de gemeente Mook en 
Middelaar. 
 
Er kunnen geen rechten worden ontleend aan deze 
informatie.  
 

------ 
 
 
 
 
 
 

Drum-show band 
Mook 

Hoi allemaal, vrijdag 4 maart hebben wij met onze 
klasgenoten van groep 6b kennis gemaakt met de Drum-
show band Mook. In onze aula hebben we kunnen 
trommelen op de grote trom, de scherpe en de doffe 
trom, maar ook op de bongo’s, de conga’s en de bekkens. 
Lekker muziek gemaakt op verschillende instrumenten. 
We hebben met de leden van de drum-show band Mook 
in de aula en in de klas getrommeld, tot slot hebben we 
de circusroffel gezien.  En daarna hebben we een leuk 
werkboekje meegekregen. Wij vonden het heel leuk en 
gezellig, en wij hopen dat de leden van de show-band 
Mook het ook leuk vonden. 

Vriendelijke groeten Fee en Aukje 
 

------ 
 
 

 
 
Koningsspelen 2016  
 
Op vrijdag 22 april gaan wij net als vorig jaar met de hele 
school weer actief meedoen aan de Koningsspelen. 
 
Om half negen komen alle kinderen naar school, het liefst 
gekleed in oranje, rood-wit-blauwe sportkleding; kleding 
waarin je makkelijk kunt sporten. We starten dan met 
elkaar op de speelplaats met een schoolopening.  
Daarna gaan de kinderen in hun eigen groep ontbijten.  
 
Na het ontbijt gaan de kinderen in circuitvorm aan de slag 
met allerlei leuke en uitdagende spellen. Tussendoor 
krijgen de kinderen wat te drinken en iets lekkers. Een 
tussendoortje meegeven is dan ook niet nodig.  Voor het 
circuit hebben we natuurlijk ouderhulp nodig. U kunt zich 
hiervoor digitaal opgeven via de site (www.degrotelier.nl). 
Onder het kopje ‘Koningsspelen’ kunt u zich aanmelden 
voor de hele morgen of enkele uurtjes. 
 
Op naar een sportieve, gezellig dag! 
 
Commissie Koningsspelen 
 

------ 
 
 
 
 
 



 
Thema Hemel en Aarde. 
 
Het thema van de lessen van Hemel en Aarde, die we tot 
Pasen volgen,  is “Maan” . 
De maan is voor veel mensen een bron van verwondering, 
rijkdom en inspiratie. 
De maan verandert elke dag van vorm en van stand; hij 
verandert van vol naar bijna niets en groeit dan weer naar 
een volle maan.  
Dat ritme loopt niet gelijk met onze kalender van weken 
en maanden. Echter voor de datum van Pasen wordt wel  
het ritme van de maan gebruikt. We vieren Pasen op de 
eerste zondag na de eerste volle maan van de lente. En 
die valt elk jaar op een andere datum. 
De geheimzinnige kracht van de maan spreekt enorm tot 
de verbeelding. Het is begrijpelijk dat de maan belangrijk 
is in veel godsdiensten en rituelen, voor musici  en 
kunstenaars. Door het kijken naar filmpjes van de maan, 
werken van kunstenaars , gesprekjes en  het vertellen van 
verhalen van maanfeesten in de verschillende religies  
verkennen we met de kinderen  de meest uiteenlopende 
aspecten van de maan. Het thema wordt afgesloten met  
het verhaal van de lijdensweek en Pasen.  
Het zullen weer boeiende en inspirerende lessen worden.  

 

------ 
 
 

 
 
Onze jarigen! 
 

20 maart Madelief Seegers  groep 1A 

22 maart 
Christian van Dijk Berkenvelder 
groep 1B 

23 maart Hannah ten Hoonte groep 6B 

24 maart  Matias Heijster groep 4A 

25 maart Giovanni Angenent  groep 7B 

25 maart Puck Edwards groep 6A 

25 maart Lasse Kraaijmaat groep 2B 

25 maart Marloes Perijs groep 5B 

26 maart Chiel Theunissen groep 8A 

26 maart Daan Theunissen groep 8A 

27 maart Esnee Spikmans groep 3A 

28 maart  Romy Bruggeman groep 4B 

29 maart Aniek Rossen groep 2B 

31 maart  Juule Büchner groep2A 

31 maart Anne-Sou Groot Antink groep 8B 

4 april Niek van der Kamp groep 1A 

4 april Cas Boer groep 4A 

5 april Lynn Thijssen groep 2B 

6april Noa van Kempen groep 7B 

6april Philip Klomp groep 3A 

7april Anouk Briggs groep 7B 

7april Mailey Edixhoven groep 3A 

7april Philo Van der Heijden greop 1B 

 
Van harte gefeliciteerd allemaal!!!! 
 

------ 
 

Tennis tijdens de gymles 

 

Afgelopen week kregen de groepen 1 t/m 8 tennisles op 

school. De gymlessen werden vervangen door een 

tennisles.  

De groepen 1 t/m 5 kregen twee keer een tennisles in de 
gymzaal. De groepen 6 t/m 8 kregen twee keer les op de 
buitenbanen van tennisvereniging De Wiekslag.  
Dit is een samenwerking tussen De Grote Lier, de KNLTB 
en De Wiekslag. De trainingen werden verzorgd door de 
tennistrainer van De Wiekslag, Suus van Gemert. Voor de 
kinderen was het een mooie gelegenheid om kennis te 
maken met tennis.  
Kinderen die de smaak te pakken hebben en nog eens op 
een echte tennisbaan willen spelen, zijn van harte welkom 
tijdens de Open Tennismiddag op 23 maart van 15.00 tot 
16.30 uur, op TV De Wiekslag (Lierweg 2b).  
 
Van 15:00 tot 15:45 TENNISWHIZZ  
voor kinderen van 4-6 jaar   
Van 15:45 tot 16:30 TENNISKIDS  
voor kids van 7-13 jaar 
 
Voor tennisrackets wordt gezorgd. Meer informatie? Kijk 
op www.tvdewiekslag.nl 

 

 
 



 
 
 
 
 

 
 
 
De jeugdverpleegkundige van 
de GGD op de basisschool! 
 
Mijn berichtjes voor de nieuwsbrief van school vallen vaak 
samen met een nieuw seizoen merk ik  ! Na de winter is 
het altijd heerlijk dat de lente komt!! 
Lente is vaker mooi weer, langer licht èn….lekker buiten 
spelen! 
Buiten spelen… op de stoep voor het huis, in de tuin, in de 
speeltuin of tijdens een wandeling door het park of bos. 
Zeker weten dat je kind hiervan geniet! Buitenspelen is 
niet alleen leuk, maar ook nog eens lekker en leerzaam 
voor je kind.  
 
Wist je dat … 

 Je leuke buiten (en binnen) beweegtips voor 
kinderen vindt op de website van 
Beweegkriebel? 

 Informatie over leuke (en leerzame) 
buitenactiviteiten vind je onder andere op de 
website van Natuurmonumenten. 

Deze informatie staat op de website Groterworden.nl. 
 
Alles, maar dan ook alles, over de gezondheid, groei en 
ontwikkeling van kinderen van 0-18 jaar is op deze site te 
vinden, vaak met leuke, informatieve filmpjes erbij! 
Voor wie de site niet kent, de moeite waard om er een 
kijkje op te nemen. 
 
Misschien overbodig om te zeggen maar voor alle andere 
vragen die er zijn over uw kind bent u welkom op het 
spreekuur op school of kunt u een afspraak maken! 
(denk aan o.a. zindelijkheid, slapen, niet lekker in je vel 
zitten, puberteit, brugpieper) 
 
Ik kan hiervoor ook een beroep doen op de schoolarts van 
de GGD  
In het rooster staan weer mijn spreekuren op school 
evenals mijn bereikbaarheid 
 

Maandag 4 april 13.00u-15.30u 

Maandag 9 mei 13.00u-15.30u 

Maandag 13 juni 13.00u-15.30u 

 
Ik zit in de kamer naast de docentenkamer. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Marianne van der Kruis-Sand 
Jeugdverpleegkundige 
T  088-1447111 (bereikbaar van 8.30u-14.00u) 
E  mvanderkruis@ggdgelderlandzuid.nl 
Werkdagen ma, di, do, en woensdagochtend 
 

 
Bericht uit de parochie. 
 
Palmpasen 
Op zaterdag 19 maart om 16.00 uur kunnen de kinderen 
in de sacristie een palmpaasstok versieren. Ze hoeven 
alleen een stok (= een kruis van twee latten of bamboe) 
mee te brengen. Voor de rest wordt gezorgd. 
Ouders die willen helpen zijn van harte welkom. 
Kinderen die mee willen doen kunnen zich aanmelden bij 
Elena Jongen (tel. 3583181; e-mail: eljongen@xs4all.nl). 
Aansluitend is er om 17.00 uur een woorddienst waarin 
de palmpaasstokken worden gezegend, een paar gebedjes 
worden gebeden en liedjes worden gezongen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                           ------ 
 
 
 
Een leuk mailtje van een ouder aan Henk (groep 3) 
 
Deze grappige uitspraak van Nienke wilde ik je even laten 
horen.  
 
Nienke en ik fietsten vandaag langs een bord waarop 
"verkiezingen" stond en ze vroeg me wat dat betekende. 
Toen ik uitlegde dat we bij verkiezingen de baas van het 
land mogen kiezen, riep ze meteen uit: "Dan kies ik Henk!" 
 
Groetjes, Brechtje 
 

------ 
 

Wist u dat………. 

 de schoolfotograaf Verreijt al onze prachtige 
kinderen op de foto heeft gezet? 

 u bericht krijgt als de inlogcodes worden 
uitgedeeld, zodat u kunt checken of u deze heeft 
ontvangen via uw kind(eren)? 

 wij erg nieuwsgierig zijn naar de foto’s ‘nieuwe 
stijl’? 

 wij Marieke Plas en Susanne de Vries (OR) willen 
bedanken voor hun coördinatie en hulp tijdens 
de fotosessies? 

 u ook nog steeds lid kan worden van onze 
ouderraad? 

 de OR nieuwe enthousiaste ouders met open 
armen ontvangt? 



 
 de  OR erg blij is met het nieuwe logo? 

 dit logo is ontworpen door 
CommunicatieKrachten 
(www.communicatiekrachten.nl)  
 

 
 

 de OR (en wij) er erg blij mee zijn? 

 de jongens en meisjes van groep 8 afgelopen 
woensdag erg goed gevoetbald hebben tijdens 
het schoolvoetbaltoernooi? 

 wij super trots op onze sportieve kanjers zijn? 

 het meisjesteam een ronde verder is?  

 wij hen veel succes wensen? 

 in de broedmachine vele eieren liggen? 

 wij volgende week  veel gepiep zullen horen in de 
bovenbouwvleugel? 

 kinderen dit thuis kunnen volgen via de webcam? 

 wij de volgende keer weer nieuwe wist-u-datjes 
voor u hebben? 

 
 
 

------ 

 
 
 
Solo Wheels 
In verband met de veiligheid op en rond het schoolplein 
en in de school hebben wij de volgende maatregel moeten 
nemen: elektrische ‘solo wheels’ en ‘balancing scooters’ 
mogen niet mee naar school genomen worden.  
Ook ‘Heelys’, schoenen met wieltjes, en skeelers zijn niet 
toegestaan i.v.m. veiligheid. 
 
 
 
 
 

Data om te onthouden: 
 
28 maart t/m 1 april: Paasvakantie 
3 april en 5 april controle hoofdluis 
22 april Koningsspel 

30 mei BAG2SCHOOL 

 
 
 
Wij wensen iedereen een prettig 
weekend! 
 

http://www.communicatiekrachten.nl/
https://www.youtube.com/user/DavidMeester1/live

