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Belangrijke data:
19 oktober 2018
20 oktober – 28 oktober 2018
29 en 30 oktober 2019
21 december 2018
22 december 2018 – 6 januari 2019
16 februari – 24 februari 2019
25 februari 2019
19 april 2019
20 april – 5 mei 2019
6 mei 2019
30 + 31 mei 2019
10 juni 2019
21 juni 2019
12 juli 2019

Studiedag STAIJ, kinderen vrij
Herfstvakantie
Studiedag 1 en 2
Halve dag, kinderen om 12.00 uur vrij
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Studiedag 3
Goede vrijdag
Meivakantie
Studiedag 4
Hemelvaartsdag en vrije vrijdag, kinderen vrij
Tweede Pinksterdag, vrije dag
Studiedag 5
Halve dag, kinderen om 12.00 uur vrij en start zomervakantie

Studiedagen op De Kraal
De komende weken hebben we drie studiedagen met De Kraal. Op vrijdag 19 oktober hebben we een
studiedag met de hele stichting STAIJ. De ochtend staat in het teken van wetenschap & techniek, er
zijn workshops over ICT in de klas, het maken van een digitale escaperoom etc. In de middag is er een
gezamenlijk programma.
Op maandag 29 en dinsdag 30 oktober gaan wij met het gehele team op tweedaagse. In deze twee
dagen zullen wij onze missie en visie herijken en onze koers bepalen voor de komende vier jaar.
OKA Feyza Uymaz niet op school tijdens studiedagen
Feyza Uymaz, onze ouder-kindadviseur is niet werkzaam op De Kraal tijdens studiedagen. Op deze
vrijdagen kunt u wel een afspraak met haar maken op locatie Pontanusstraat.

Protocol te laat komen
Helaas hebben wij geconstateerd dat veel kinderen regelmatig te laat op school komen. Via deze
nieuwsbrief willen wij u informeren over ons protocol te laat komen.
Protocol te laat komen

Oktober 2018

Begripsbepaling ongeoorloofd te laat komen:
We spreken van ongeoorloofd te laat komen als een kind zonder geldige reden – zoals bijv. doktersof 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.
Bij te laat komen:
In het administratiesysteem Parnassys zal een melding worden gemaakt. Bij te laat komen geldt dat
de ouders de klas niet betreden en het kind bij de klasdeur wordt afgezet.
Bij 3 keer te laat komen in een periode tussen twee vakanties:
De leerkracht meldt dit bij de directie en er wordt een standaardbrief door de leerkracht
meegegeven naar huis. Hiervan wordt door de leerkracht een notitie gemaakt in Parnassys.
Bij geen verbetering:
De leerkracht brengt de directie op de hoogte.
De directie stuurt een mail naar de ouders om deze op de hoogte te brengen van het feit dat er geen
verbetering heeft plaatsgevonden. Ouders worden uitgenodigd voor een gesprek met de directie.
Tijdens dit gesprek worden vervolgstappen met de ouders besproken. De vervolgstappen zijn
afhankelijk van de opgegeven redenen van het te laat komen. Er kunnen externe instanties
ingeschakeld worden.
Bijvoorbeeld:
- Ziek of niet lekker; mogelijk oproep door GGD
- Bij problemen thuis; mogelijk oproep School Maatschappelijk Werk etc.
In het administratiesysteem Parnassys wordt een kort verslag opgenomen.
De leerplichtambtenaar wordt op de hoogte gesteld van het verzuim. De leerplichtambtenaar neemt
de casus over.
Aantal keer te laat (per periode)
1e en 2e keer te laat
3e keer te laat
5e keer te laat

Actie
Leerkracht maakt een melding in Parnassys
Ouders krijgen van de leerkracht een
standaardbrief mee en een notitie in Parnassys
Leerkracht informeert de directie. Gesprek met
de ouders door de directie en een melding bij
leerplicht. Eventueel een doorverwijzing naar
een externe organisatie.

Foto-impressie klassenetentje groep 5A
‘Wij hadden echt een te gekke klassenavond in de piazza, iedereen heeft een gerecht gemaakt uit
eigen cultuur en het was erg gezellig, dus enorm geslaagd!’

Foto-impressie naschoolse activiteiten

Rekenraadsel

Batty zegt: “Boe!”

BOE !

Elke drie minuten.
Hoe vaak zegt hij boe in een uur?
Hoe vaak op een dag?
Hoe vaak deze hele vakantie?
Wij wensen u een hele fijne herfstvakantie en zien u graag weer op woensdag 31 oktober 2018!
Team De Kraal

