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Algemeen 
 

Vooraf 

De eerste zeven schoolweken zitten er alweer 

op. We kijken terug op een goede start van het 

schooljaar. 

 

Afgelopen week werden er extra corona-

maatregelen afgekondigd. Gelukkig kunnen de 

scholen gewoon open blijven. We begrijpen 

wel dat het aantal besmettingen in ons dorp 

toeneemt. Reden om extra alert te zijn. Neemt 

u bij vragen gerust contact met ons op. 

 

Verlof en verzuim 

In de leerplichtwet wordt de leerplicht 

geregeld. Volgens deze wet hebben ouders of 

verzorgers de verplichting ervoor te zorgen dat 

hun kind de school geregeld bezoekt. Er zijn 

natuurlijk uitzonderingen. Er zijn verschillende 

vormen van verlof mogelijk. U kunt hierbij 

denken aan een vrije dag vanwege een 

huwelijk, jubileum of verhuizing.  

 

Voor het toekennen van verlof is onze school 

uiteraard gebonden aan regels. Niet elke vorm 

van verlof mag. Ongeoorloofd verzuim moeten 

wij melden bij de leerplichtambtenaar. We 

hebben de afspraken die gelden weer op een rij 

gezet en deze op onze website gepubliceerd.  

 

U kunt verlof aanvragen door het 

aanvraagformulier in te vullen. Dit formulier 

kunt u downloaden vanaf onze website, of 

ophalen op school. Wilt u eraan denken dit 

tijdig te doen? Voortaan krijgt u het 

aanvraagformulier retour met daarop de 

beslissing die wij, op basis van de regels, 

maakten.  

 

Brigadieren 

De afgelopen weken kwam het een aantal keer 

voor dat er geen brigadiers waren. Nu het wat 

donkerder wordt en het weer wat minder 

stralend, nemen de risico’s toe. Reden om even 

extra alert te zijn. Wilt u eraan denken? 

 

Mediatorentraining 

Verschillende leerlingen uit de groepen 7 en 8 

hebben de mediatorentraining gevolgd. De 

training werd verzorgd door mw. Eke Blijham, 

juf Bezemer en juf De Niet. Eke is onze 

schooltrainer voor het programma van de 

Vreedzame School. Na de herfstvakantie 

stellen we de leerlingmediatoren voor en 

leggen we de werkwijze aan de overige 

leerlingen uit.  

 

Leerlingen 
 

Welkom (terug) 

Afgelopen maandag startten Naud en Seth 

Roelofsen (weer) bij ons op school. Het gezin 

vestigt zich weer in Nederland. Seth (groep 4) 

draaide tijdens verlofperioden al vaker mee op 
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school. Naud startte in groep 1/2C. Van harte 

welkom!  

 

Afscheid 

Vandaag namen we afscheid van Éowyn 

Schippers. Zij verhuist samen met haar ouders 

naar Barneveld en hoopt na de herfstvakantie 

te starten op de Prins Willem Alexanderschool. 

We wensen jullie een goede start toe in jullie 

nieuwe woonplaats!  

 

Personeel 
 

Juf Van Binsbergen 

Gisteren, donderdag 15 oktober, is juf 

Kloppenburg getrouwd met Marco. Voortaan 

heet ze juf Van Binsbergen. We feliciteren de 

juf en haar man van harte!  

 

Vervanging juf Van Veldhuisen 

Juf Van Veldhuisen en haar man verwachten in 

januari hun tweede kindje. De juf zal daarom 

per 14 december met verlof gaan. We hebben 

inmiddels een vervanger voor de juf gevonden: 

juf (Lisanne) Schut hoopt haar te vervangen. 

Voor deze juf is dat gelijk haar laatste stage. De 

juf is geen onbekende voor ons: ze liep al 

eerder stage en ook dit jaar voert ze 

verschillende opdrachten uit op onze school.  

 
Binnenkort 
 
Kinderboekenweek 

Vandaag zou Bram Kasse onze school 

bezoeken. Helaas moest hij zich afmelden. We 

hopen het op een later moment in te halen. In 

de aula hangen inmiddels al heel wat 

tekeningen en staan veel boekendozen. In de 

klas besteden we aandacht aan de 

kinderboekenweek. Vanmiddag is ook de finale 

van de voorleeswedstrijd. We zijn benieuwd! 

 

Lezen en leesplezier krijgen op dit moment veel 

media-aandacht. Het leesniveau in ons land 

zakt terug. Over het algemeen wordt er veel 

minder gelezen. Jammer, want lezen is 

belangrijk en leuk! U kunt er thuis natuurlijk 

ook aandacht aan besteden. Nu veel uitstapjes 

wat lastiger zijn geworden, is een bezoek aan 

de boekhandel misschien een aardig 

alternatief!  

 

Tienminutengesprekken 

U ontving via Parro een bericht over het 

inschrijven voor de tienminutengesprekken 

van D.V. 2 en 3 november. De tweede datum (3 

november) is alleen voor de grote groepen. Via 

de agendafunctie kunt u zelf een tijdstip kiezen. 

Ouders die meerdere kinderen op school 

hebben konden sinds afgelopen dinsdag 

inschrijven. Sinds gisterochtend kunnen ook 

ouders met één kind op onze school zich 

aanmelden. Aanmelden kan tot uiterlijk 

maandag 26 oktober. We hopen elkaar te 

ontmoeten!  

 

Ondervindt u problemen met Parro, of lukt het 

niet? Neem dan even contact met ons op.  

 
Medezeggenschapsraad 
 

Uit de vergadering 

Als MR hebben we in september 2020 de 

eerste vergadering van dit jaar gehad. De 

volgende agendapunten zijn aan de orde 

geweest: 

 

Onderwijs in coronatijd 

Er is sprake van een zekere zorg t.a.v. het feit 

of het gaat lukken om elke dag een leerkracht 

voor iedere groep te hebben. Zeker als in het 

najaar er meer sprake is van gezond-

heidsklachten zowel bij de kinderen, als bij het 

personeel.  Bovendien zijn er weinig invallers 

beschikbaar. Gelukkig is het tot nog toe goed 

gegaan. We hopen dat het mee mag vallen en 

dat we gespaard mogen blijven voor een 

uitbraak binnen onze school en ons dorp. 

 

Opbrengstenrapportage 

We hebben de opbrengsten van de citotoetsen 

van juni besproken. Dit in verband met de 

impact van het thuisonderwijs.   
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Begroting 

De begroting voor 2021 wordt binnenkort 

opgesteld. We hebben alvast met elkaar 

nagedacht over de aandachtspunten.  

 

Meerjarenonderhoudsplan 

Er waren geen grote aanpassingen. Fijn dat er 

een nieuwe klusjesman aangenomen kon 

worden om de lopende zaken op dit gebied op 

school voor zijn rekening te nemen. Ook dit jaar 

hoopt de schoolleiding weer een beroep te 

doen op vrijwilligers om samen de wat grotere 

klussen aan te pakken.   

 

Documenten 

We hebben verschillende documenten van de 

MR doorgenomen. Gekeken wordt wat er 

nodig is om ze te actualiseren, zodat ze weer 

voor een aantal jaren up-to-date zijn.   

 

Data 

De eerstvolgende vergadering staat gepland op 

19 november. Mocht u als ouder een vraag, 

idee of klacht hebben, dan kunt u die eventueel 

inbrengen in de MR. Dit kan door een mail te 

sturen naar dhr. W. van Wijk 

(wvwijk@smdbwekerom.nl). 

 

Agenda  
Voor alle data geldt: Deo Volente. 

 

19 oktober - Herfstvakantie 

23 oktober 

 

27 oktober Algemene Ledenvergadering 

 

30 oktober Nieuwsbrief 5 

 

Hartelijke groet namens het team, 

G.J. Brussaard 


