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Nieuwsbrief 30 oktober 2020
Jaarvergadering Ouderraad en Medezeggenschapsraad
Via het Ouderportaal heeft u een uitnodiging gekregen voor een digitale vergadering
van de Ouderraad (OR) en de Medezeggenschapsraad (MR). Deze vergadering
wordt gedaan via Zoom, op woensdag 4 november van 19.30-20.30 uur. Een link om
deel te nemen ontvangt u begin volgende week via het ouderportaal.
Bij deze nieuwsbrief vindt u ook de notulen van de vorige vergadering van de OR.
Studiedag vrijdag 6 november
De studiedag van 6 november gaat door, dus de kinderen zijn die dag vrij.
De onderwerpen waarmee we aan de slag gaan (sociaal-emotionele ontwikkeling en
het drieslagmodel van rekenen), kunnen we goed op afstand behandelen.
Luizencontrole
In verband met de aangescherpte maatregelen mag er niet op
luizen worden gecontroleerd. We vragen u daarom om zelf uw
kind te controleren. Enkele ouders hebben aangegeven dat zij
hun kinderen behandeld hebben, omdat zij luizen hadden.

Schoolmaatschappelijk werk Rosa van Hal
Beste ouders,
Ik ben Rosa van Hal en als schoolmaatschappelijk werker
verbonden aan de school.
Als u vragen heeft over de opvoeding, over het gedrag of de
ontwikkeling van uw kind of over situaties waar u tegen
aanloopt thuis of op school kunt u bij mij terecht. Samen kijken
we naar wat er nodig is om het beter te laten gaan.
Ik kan bijvoorbeeld kortdurende hulp aan u en uw kind bieden.
Het kan zijn dat één of een aantal gesprekken voldoende is
om weer op weg te kunnen.
De gesprekken zijn kosteloos en vertrouwelijk. Soms is het fijn om samen te werken
met de leerkracht of intern begeleider. Ik deel echter geen informatie met school
zonder overleg.
U kunt een mail of Whatsapp berichtje sturen of telefonisch contact opnemen. Ik ben
bereikbaar op dinsdag, donderdag en vrijdag op 06-52017541. Mijn mailadres
is r.v.hal@levvel.nl.
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Leerplichtambtenaar

De leerplichtambtenaar van de gemeente Landsmeer is mevrouw Gabriëlla Visser.
Zij zal de komende tijd controleren op te laat komen. Hieronder haar brief.
De komende periode zal ik komen controleren of de kinderen van De Fuik op tijd op
school komen. Als een kind te laat komt is dat storend voor de andere leerlingen en
de voortgang van de les. Daarnaast is het voor de te-laat-komende leerling
ongemakkelijk om als laatste de klas binnen te komen en mist het tevens een stukje
van de les/uitleg.
Veelvuldig te laat komen zorgt voor een achterstand en kan bovendien een voorbode
zijn voor spijbelgedrag en voortijdig schoolverlaten op latere leeftijd. Maar bovenal
gaat het ten koste van kostbare onderwijstijd.
We spreken van ongeoorloofd te laat komen als een kind zonder geldige reden –
zoals bijv. dokters- of tandartsbezoek- te laat in de les is. Te laat komen valt onder
de leerplichtwet en wordt gezien als ongeoorloofd verzuim. Het aantal minuten dat
het kind te laat komt is daarbij niet van belang.
Indien een kind regelmatig te laat de klas binnenkomt, neemt de leerkracht hierover
contact op met de ouders. Indien de situatie daarna niet verbetert, nodigt de directie
de ouders uit voor een gesprek
Indien de leerling blijvend te laat is informeert de leerkracht de directie en geeft,
indien mogelijk, aan wat de reden hiervan is geweest. De directeur is verplicht ieder
(vermoeden van) ongeoorloofd verzuim bij mij, de leerplichtambtenaar, te melden.
Ouders worden hiervan op de hoogte gesteld. Ik stel een onderzoek in naar het
verzuim.
Is er geen wettige reden voor het verzuim, dan kan ik een proces-verbaal opmaken
of Veilig thuis inschakelen of een zorgmelding doen.
Ik zal dit jaar regelmatig controles gaan uitvoeren op de basisscholen in Landsmeer
om te kijken of zowel ouders als de school zich houden aan de leerplichtwet.
Mocht u vragen hebben over leerplicht dan kunt u mij bereiken op onderstaand
mobiel telefoonnummer of emailadres.
Hartelijke groet,
Gabriëlla Visser
Leerplichtambtenaar
(M) 06-50037688
(E) g.visser@landsmeer.nl
Aanwezig maandag, dinsdag, woensdag, donderdag
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Vakantierooster, vrije dagen en studiedagen 2020-2021
Vakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Paasvakantie
Meivakantie
Hemelvaart
Pinksteren
Zomervakantie

Data
21 december 2020 tot en met 1 januari 2021
22 februari tot en met 26 februari 2021
2 april tot en met 5 april 2021
26 april tot en met 7 mei 2021
13 mei tot en met 14 mei 2021
24 mei 2021
10 juli tot en met 20 augustus 2021

Op een studiedag zijn de kinderen vrij en werken de leerkrachten.
Studiedagen
Vrijdag 6 november
Vrijdag 19 februari
Dinsdag 25 mei
Maandag 21 juni
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