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Beste ouders/verzorgers,
We zijn weer in zijn geheel open. Het IKC bruist weer van lerende en spelende kinderen. In deze
nieuwsbrief komen een aantal onderwerpen aan bod die nu of de komende weken van belang zijn.
Covid-19
We hebben van een aantal ouders de vraag gekregen wanneer een leerling i.v.m. Covid-19
ziekgemeld moet worden.
De school past de RIVM-adviezen en richtlijnen die gelden voor het onderwijs toe. Zie hiervoor:
https://lci.rivm.nl/richtlijnen/covid-19#index_Ziekte-Voor leerlingen in groep 1 of 2 van de basisschool geldt dat zij bij een neusverkoudheid gewoon naar
school mogen, behalve:
• als de leerling ook koorts of andere COVID-19-klachten heeft;
• als de leerling contact heeft met een patiënt met een bevestigde COVID-19;
• als een huisgenoot van de leerling koorts (boven 38 graden Celsius) en/of last van benauwdheid
heeft.
In bovenstaande gevallen blijft de leerling thuis en geldt het advies om het kind te laten testen.
Voor leerlingen vanaf groep 3 geldt dat zij thuisblijven:
• bij verkoudheidsklachten of andere klachten die passen bij COVID-19 (neusverkoudheid, loopneus,
niezen, keelpijn, lichte hoest, verhoging of koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak).
• als de leerling contact heeft met een patiënt met een bevestigde COVID-19;
• als een huisgenoot van de leerling koorts (boven 38 graden Celsius) en/of last van benauwdheid
heeft.
Schoolfruit
De school heeft het EU-schoolfruit weer aangevraagd. Wanneer zich veel scholen melden zal er een
loting plaats vinden. Eind september horen we of Onder de Wieken drie keer in de week schoolfruit
aangeboden krijgt. Dit zal dan halverwege november starten.
Ventileren gebouw
Zoals u vast in de media vernomen heeft, dienen scholen per 1 oktober in beeld te hebben hoe het
gebouw geventileerd wordt. Ik heb hier vanuit ouders al een aantal vragen over gekregen. De
komende weken zal De Hoeksche School alle scholen in kaart brengen. Het gaat dan o.a. over het
CO2-gehalte. Tot die tijd hanteert De Hoeksche School de volgende afspraken:
-De deuren van de lokalen staan open.
-In het lokaal staat altijd minimaal een raam open.
-Voor schooltijd, in de pauzes en na schooltijd zet de leerkracht extra ramen open.
-We gebruiken in geen enkel geval ventilatoren, wandairco’s of mobiele airco’s.

Hoofdluis
In verband met Covid-19 controleren we de leerlingen niet op hoofdluis. We willen u vragen dit thuis
zelf te doen. Wanneer u hoofdluis constateert, vragen we u de leerkracht hierover te informeren.
BOUW!
Om het leesonderwijs op Onder de Wieken vorm te geven, zetten we onder andere ‘’Bouw!’’ in. Een
computerprogramma waarbij leerlingen extra lezen om dit zo snel mogelijk onder de knie te krijgen.
De resultaten van Bouw! zijn goed. Om dit uit te kunnen voeren zijn we op zoek naar ouders die eens
of twee keer per week 30 minuten met leerlingen willen lezen. De data en tijden kunnen in overleg.
Wel op een vaste tijd, i.v.m. Covid-19.
U zou ons en de leerlingen enorm helpen, helpt u mee? Stuur dan een e-mailtje naar
els.hoogendam@odbsonderdewieken.nl
Verlof aanvragen
Kinderen vanaf 5 jaar zijn in Nederland leerplichtig. Mocht u daarbuiten verlof aan willen vragen,
heet dit bijzonder verlof. Bureau leerplicht heeft aangekondigd komend schooljaar het bijzonder
verlof extra in kaart te willen brengen. U kunt verlof aanvragen door een e-mail te sturen naar
tobias.vermeulen@odbsonderdewieken.nl. U ontvangt dan een verlofformulier.
Voor het aanvragen van bijzonder verlof gelden vanuit de wet gelden de volgende regels:
Aanvragen bijzonder verlof
Op grond van artikel 13a en 14 van de Leerplichtwet 1969 kunt u verlof aanvragen bij de directeur
van de school waar uw kind staat ingeschreven.
Vakantieverlof:
De leerplichtwet bepaalt over vakantieverlof het volgende.
• Als ten minste een van de ouders een beroep heeft met seizoensgebonden werkzaamheden.
(Bijvoorbeeld in de agrarische sector of de horeca.)
• Als het gezin in geen van de schoolvakanties in één schooljaar met vakantie kan.
• Als de extra vakantie niet in de eerste twee weken van het schooljaar valt.
Verlof wegens gewichtige omstandigheden:
Verlof kan worden verleend
 voor het voldoen aan een wettelijke verplichting of het nakomen van een medische afspraak,
voor zover dit niet buiten de lesuren kan geschieden; voor de duur van de verplichting;
 voor verhuizing ten hoogste 1 dag
 voor het bijwonen van het huwelijk van bloed- of aanverwanten in de eerste tot en met de
derde graad voor 1 of ten hoogste 2 dagen, afhankelijk van het feit of het huwelijk in of
buiten de woonplaats van de leerling wordt gesloten
 bij ernstige ziekte van bloed- of aanverwanten tot en met de derde graad; duur in overleg
met directeur van de school;
 bij overlijden van bloed of aanverwanten:
o In de eerste graad: ten hoogste 4 dagen;
o In de tweede graad: ten hoogste 2 dagen;
o In de derde of vierde graad: ten hoogste 1 dag;
 bij 25, 40 en 50-jarig ambtsjubileum en het 121⁄2, 25, 40, 50 en 60 jarig huwelijksjubileum
van ouders of grootouders: voor 1 of ten hoogste 3 dagen; afhankelijk van het feit of het
jubileum in of buiten de woonplaats wordt gehouden;



Gezinsuitbreiding: ten hoogste 1 dag;

Overige gewichtige omstandigheden: Geldt alleen in, dit ter beoordeling van de directeur, zeer
bijzondere gevallen dus niet voor carnaval, wintersport e.d. geen belangrijke omstandigheden zijn
bijvoorbeeld een verjaardag van een familielid, een nationale feest- of gedenkdag van een ander land
en vakantie.
In voorkomende gevallen dient hierbij een verklaring van een door de gemeente aangewezen arts of
maatschappelijk werker te worden overgelegd, waaruit blijkt dat verlof noodzakelijk is.
Bij een verlof rondom een huwelijk, een overlijden, gezinsuitbreiding, een ambtshuwelijk of
ambtsjubileum dient een rouwkaart, een uitnodiging of een geboortekaart als bewijslast aangeleverd
te worden.
Uiteraard moet het verlof aangevraagd worden bij de directeur van de school. Pas als hij
toestemming heeft gegeven, mag de leerling een dag wegblijven van school.
De directeur is verplicht de leerplichtambtenaar mededelingen te doen van ongeoorloofd
schoolverzuim. Tegen ouders (of kinderen van 12 jaar of ouder), die zonder toestemming hun kind
van school houden zal proces-verbaal worden opgemaakt.
Informatie-avond
U ontvangt begin volgende week een uitnodiging voor de informatie-avond. Deze avond zullen we in
meerdere sessies de informatie per groep verstrekken. Zo kunnen we de anderhalve meter
waarborgen.
De jaarvergaderingen van de ouderraad (OR) en de medezeggenschapsraad (MR) gaan deze avond
helaas niet door i.v.m. Covid-19. Wel gaan de MR-vergaderingen en OR-vergaderingen (op
anderhalve meter) weer van start.
Er is een nieuw lid die in de OR plaats neemt. Komend jaar zullen er nog meer plaatsen vrij komen in
de OR, u bent welkom.
De OR maakt de komende periode een jaarverslag om digitaal te verspreiden onder alle ouders.
De MR organiseert een verkiezing rondom een nieuw lid.
KDV en BSO
We zijn vorige week allemaal weer fris van start gegaan met het nieuwe schooljaar, en het is weer
heel gezellig op de bso en het kinderdagverblijf, dat ook al volop bezig is met het nieuwe thema
“Welkom Puk!”.
In dit thema maken we (opnieuw) kennis met Puk en ontdekken we (weer) hoe iedereen heet! We
verkennen de groepsruimte en de speelhoeken, zoals de bouwhoek, de autohoek en de huishoek.
We maken de huishoek gezellig, we maken alles schoon, en als alles toch rommelig is geworden
ruimen we het ook weer samen op. Spelenderwijs leren de kinderen hoe de dagindeling eruit ziet
door middel van dagritmekaarten, en weten ze de weg in het kinderdagverblijf.
U kunt alle activiteiten weer volgen op flex kids, en ook voor iedereen die nog even vakantie heeft,
groetjes van de leidsters van het kdv!

De bso heeft het druk gehad in de vakantie!
Met zo’n twee tot twaalf kinderen per dag hebben we in die zes weken drie leuke thema’s gedaan:
“Ter land, ter zee en in de lucht” was de eerste: een spannend thema met spelletjes over luchtdruk,
water-weetjes, zwevende ballonnen, wiebelige watertwister, we hebben dromenvangers gemaakt,
ijsblokjes geverfd en nog veel meer.
Het tweede thema heette “op safari”. We hebben een lekkere jungle juice gemaakt, een
bananenspel gedaan (deze activiteiten twee keer vanwege het succes), ons ingeleefd in de wereld
van de jungle, een boomhut gemaakt en een muskiet geknutseld.
Het derde thema was “als ik later groot ben”. We hebben beroepen geraden, een speurtocht
gehouden over wat we later wilden worden, en alles bij elkaar is het eigenlijk teveel om op te
noemen in dit stukje nieuwsbrief.
Super leuke activiteiten en een supergoeie sfeer! Kinderen en leidsters van de bso, heel hartelijk
bedankt!
Wij wensen leerkrachten, medewerkers, ouders/verzorgers en leerlingen van Onder de Wieken een
goed en succesvol schooljaar toe.
Studiedagen
Ik heb vanuit verschillende ouders de vraag gekregen wanneer de studiedagen en vakanties zijn. Dit
is te vinden in de schoolgids. Deze is te lezen op de website.
https://www.odbsonderdewieken.nl/documenten/
Namens het hele team wens ik u een fijn weekend.
Met vriendelijke groet,
Tobias Vermeulen, directeur
IKC Onder de Wieken

