
Belangrijke data 
 

8 oktober   Groep 1-2 vrij 

18 okt t/m 22 okt  Week van de zichtbaarheid 

25 okt t/m 28 okt  Herfstvakantie 

1 november    INOSdag (alle leerlingen vrij) 

18 en 23 november Facultatieve oudergesprekken 

29 en 30 november Pré advisering groep 8 

30 november   Sinterklaas op bezooek voor groep 1-2 t/m 5  

1 en 2 december   Tentoonstelling surprise 

3 december    Surprise groep 5 t/m8 

 

In deze editie 

 

• Wat wil jij later worden? 

• Squid game 

• De NPO gelden 

• De oudervereniging 

 

Wat wil jij later worden? 
Beste ouders/ verzorgers, 
 
De afgelopen weken heeft u meerdere themanieuwsbrieven gehad. We hopen dat we u op deze manier  
goed informeren over het wel en wee op school. Vandaag ontvangt u de “gewone” nieuwsbrief.  
 
In deze nieuwsbrief informatie over de serie Squid Game. Ik zie u denken Squid Game? Ja, Squid Game is 
ook op onze school een actueel onderwerp van gesprek. Waarom dat is, leest u in deze nieuwsbrief. 
 
We ontvangen regelmatig verlofaanvragen. Van deze aanvragen moet ik er helaas ook wel eens een afkeuren. Dat is en blijft lastig, maar ik 
heb nu eenmaal de taak de wet op leerplicht op te volgen. Het leek ons goed om even op een rij te zetten wanneer we wel en geen toestem-
ming voor verlof mogen verlenen. Hopelijk is het dan voor iedereen duidelijker wat de “spelregels” zijn. 
 
Nu we een paar weken op weg zijn in het schooljaar is het goed om nog eens met u te delen waaraan wij de NPO gelden besteden en wat er 
nog op de planning staat.  
 
De oudervereniging legt ook in deze nieuwsbrief uit wat zij allemaal doen en zij kunnen nog steeds hulp gebruiken. We hopen dan ook dat u 
zich wilt aanmelden. Samen geven we de activiteiten/vieringen op school vorm en daar genieten onze kinderen allemaal van! 
 
Gisteren heeft u vast gehoord dat we de Kinderboekenweek 2021 hebben geopend! Met een speurtocht op het plein, een kwartetspel en 
verschillende ouders die in de klas zijn komen vertellen over het beroep dat zij uitoefenen. Wat was het weer een mooie en bijzondere dag. 
Ik wil iedereen die heeft meegeholpen hartelijk bedanken. Het was geweldig! 
 
De vraag die centraal staat in deze Kinderboekenweek is; Wat wil jij later worden? Praat u hier wel eens over met uw kind? Wat wilde u zelf 
worden toen u jong was? Heeft u nog dromen als het gaat om uw beroep? Of wilt u compleet wat anders? Gesprekken hierover leveren 
mooie dingen op. Als ik terugkijk naar wat ik als klein meisje wilde worden, blijkt dit te zijn uitgekomen…..Juffrouw en mama (getuige de ou-
de vriendenboekjes waarbij ik dit steevast bij de vraag; Wat wil je later worden? invulde). Wat voel ik mij een bevoorrecht mens dat dit ge-
lukt is. Dromen? Ja die heb ik nog genoeg, zeker voor de kinderen van onze mooie school! En wat is het fijn dat ik deze dromen met een fan-
tastisch team en u als ouders mag najagen.  
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Maartje Schalk 
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Squid Game 

De afgelopen weken heeft de serie Squid Game grote bekendheid en populari-

teit verworven. Helaas heeft ook hier op school “Squid Game” zijn intrede ge-

daan. Afgelopen week hebben wij diverse leerlingen het spel zien naspelen en 

dan met name de gewelddadige scenes uit deze serie. Wij, als school, maken 

ons hier grote zorgen over. Uiteraard is het onze taak, als school,  dit met de 

kinderen te bespreken en aan te geven wat wij op een schoolplein gewenst 

gedrag vinden. Dit pakken wij als school dan ook op. We willen u echter vra-

gen thuis ook te bespreken, dat het niet gepast is om met name de geweldda-

dige scenes uit een serie (voor de leeftijd van 16 jaar en ouder) na te spelen. 

Als wij het samen met u als ouders oppakken dan houden we het voor ieder-

een gezellig.  

Verlof en leerplicht, hoe zit het ook alweer? 

Wij krijgen als school met grote regelmaat vragen voor toestemming verlof. Maar wanneer mag en/of moet een school verlof verlenen? De 

richtlijnen voor het mogen verlenen van verlof zijn echter streng.  De Leerplichtwet kent geen snipperdagen. Schoolgaande kinderen zijn mi-

nimaal 12 weken in een schooljaar vrij, die data worden ruim van tevoren vastgesteld. U wordt geacht in die periode uw vakantie in te plan-

nen. Alleen in uitzonderlijke gevallen kunt u buiten de schoolvakanties verlof voor uw kind aanvragen. Dit kan voor maximaal 10 schooldagen 

en enkel en alleen als u in de overige vakanties niet de mogelijkheid heeft om weg te gaan. De eerste twee weken na de zomervakantie mag 

nooit extra verlof gegeven worden. 

 

Vrijstelling van geregeld schoolbezoek 
Soms kan een leerling vrijstelling krijgen om naar school gaan en is geen sprake van schoolverzuim of spijbelen. Voorbeelden hiervan zijn: 

ziekte; 
schorsing; 
een religieuze feestdag; 
een huwelijk van bloed- of aanverwanten tot en met de derde graad van het kind; 
een begrafenis van bloed- en aanverwanten tot en met de vierde graad van het kind. 

  
Op vakantie buiten de schoolvakanties 
Heeft u of uw partner aantoonbaar een beroep waardoor het onmogelijk is om in één van de reguliere schoolvakanties op vakantie te  gaan, 
dan kunt u toestemming vragen voor extra verlof buiten de schoolvakanties. U dient dit minimaal 6 weken van te voren aan te vragen. Onder 
bepaalde voorwaarden kan uw kind extra vrij krijgen. Dit kan maximaal één keer per schooljaar. U heeft alleen recht op dit extra verlof bij 
een zeer beperkt aantal beroepen.  
 
Wanneer kan mijn kind geen extra vrije dag(en) krijgen? 
Kinderen mogen niet zonder reden van school weg blijven. Redenen voor schoolverzuim die volgens de Leerplichtwet niet zijn toegestaan zijn 
bijvoorbeeld: 
– familiebezoek in het buitenland; 
– vakantie in een goedkope periode of met een speciale aanbieding; 
– gebrek aan boekingsmogelijkheden in de reguliere schoolvakanties; 
– eerdere of latere terugkeer in verband met (verkeers)drukte; 
– verlof voor een kind, omdat andere kinderen uit het gezin vrij zijn; 
– vakantiespreiding; 
– samen reizen. 
 
 Wie beslist er over (extra) verlof? 
Over verlof tot 10 dagen beslist de directeur van de school. Een verlofaanvraag voor meer dan 10 dagen gaat  via de directeur van de school 
naar het RBL dat daarover beslist. Op de website https://rblwest-brabant.nl/ouders/regels-en-richtlijnen/ kunt u alles nog eens rustig terugle-
zen.  

https://rblwest-brabant.nl/ouders/regels-en-richtlijnen/
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De NPO Gelden  

Zoals u vorig jaar in een eerdere editie van de nieuwsbrief heeft kunnen lezen hebben wij als school gelden ontvangen in het 

kader van het Nationaal Programma Onderwijs ofwel NPO. Deze gelden zijn vrijgekomen om de “achterstanden” opgelopen 

door corona in te halen. Inmiddels zijn we een aantal weken op weg in het schooljaar en het lijkt ons goed, nog eens uiteen te 

zetten hoe wij deze extra gelden inzetten: 

 We hebben een dag in de week een taalspecialist (juffrouw Kim) zij doet onderzoek naar met name begrijpend lezen 

maakt analyses n.a.v. toetsen en zet interventies uit om onderwijskwaliteit te verbeteren 

 Eens per drie weken een rekenspecialist (meneer Michiel) hij doet onderzoek naar de wijze waarop effectief rekenonder-

wijs kan worden vormgegeven en richt zich op interventies m.b.t. automatiseren 

 We hebben extra ondersteuning in en buiten de klassen in onderbouw, middenbouw en bovenbouw (juffrouw Marloes, 

juffrouw Angela, juffrouw Margo, Juffrouw Ankie) 

 Meneer Ward vervangt twee dagen per week leerkrachten waardoor er extra ontwikkeltijd voor leerkrachten komt (voor 

professionalisering) en ruimte voor Co-teaching 

 We hebben het aantal uren dat we een vakleerkracht hebben voor bewegingsonderwijs uitgebreid van 16 uur, naar 24 

uur (Juffrouw Ruth). 

 We hebben 1 dag per twee weken een groepsanalist genaamd Thomas de Meulder. Thomas werkt volgens het principe 

training on the job. Op deze wijze wordt opgedane kennis en expertise verduurzaamd.   

 We investeren in de door-ontwikkeling van de professionele cultuur d.m.v. diverse trainingen en opleidingen 

 We creëren ruimte voor de aanschaf van extra materiaal  voor MHB, rekenen, sociaal emotionele ontwikkeling, taal en 

buitenspel 

 We gaan een traject opstarten in samenwerking met Mad Science waarbij onderzoekend en ontdekkend leren bij weten-

schap en techniek centraal zal staan. Ook bij dit traject is er sprake van het zogenaamde training on the job principe. 
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Bericht van de Oudervereniging 
 
Wat doet de Oudervereniging? 
De Oudervereniging organiseert in overleg met school activiteiten voor de kinderen. Zoals het sinterklaasfeest, een kerstactiviteit, carnaval 
en de schoolreis. Ouders betalen een bijdrage aan de Oudervereniging waarmee de activiteiten worden gefinancierd. Deze bijdrage wordt na 
de herfstvakantie geïnd. 
 
Vergadering op woensdag 13 oktober 
Tijdens deze vergadering wordt toegelicht wat van de klassenouders wordt verwacht. Ook worden de te organiseren activiteiten kort toege-
licht. Ideeën van ouders zijn daarbij zeker welkom. Daarnaast wordt een toelichting gegeven op de financiële realisatie van het voorgaande 
schooljaar en wordt de begroting voor dit schooljaar besproken. U bent van harte welkom om deze vergadering bij te wonen.  
Locatie: Hal Petrus en Paulus school 
Datum en tijd: woensdag 13 oktober om 20:00 uur. 
 
Nieuwe bestuursleden gezocht 
Wij zijn op zoek naar nieuwe bestuursleden. Wilt u weten wat van u wordt verwacht of heeft u interesse benader dan een van de huidige 
bestuursleden, stuur een e-mail naar: ouderverenigingpenp@gmail.com of kom naar de OV vergadering op woensdag 13 oktober! 
 
Deelnemen aan een commissie 
Voor elke activiteit wordt een commissie samengesteld die bestaat uit docenten en ouders. Vindt u het leuk om te helpen met het organise-
ren van een activiteit stuur ons dan een e-mail.  
 
We hopen dit schooljaar veel leuke activiteiten voor de kinderen te kunnen organiseren.  
 
Bestuur Oudervereniging P&P 
 
Jeroen, Jorrit Zuijdervelt, Marcel Hoekstra en Angelique Perdaems 
 
E-mail: ouderverenigingpenp@gmail.com 

 

 
 
 

mailto:ouderverenigingpenp@gmail.com
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Vergadering Oudervereniging P&P 

 

Datum:  Woensdag 13 oktober 2021  

Tijd:   19.45 – 22.00 uur 

Plaats:  Aula Petrus & Paulusschool 

 

1. 19.45 - 20.00  Inloop koffie/thee 

 
2. 20.00 - 20.10  Kennismakingsrondje 

 
3.  20.10 - 20.20  Opening ALV-vergadering  

 
3. 20.20 - 20.45  Financieel verslag 2020/2021 en Begroting 2021/2022 

 

4. 20.45    Sluiting ALV 

 
5. 20.45 – 20.50  Opening vergadering Oudervereniging 

     

5.  20.50 – 21.00  Wat wordt er verwacht van klassenouders en commissieleden 

 

6.  21.00 – 21.15  Stand van zaken indeling klassenouders en commissies 

     - Sinterklaasviering   

     - Kerstviering 

     - Carnaval 

 

7.  21.15 – 21.25  Mededelingen Dagelijks Bestuur 

     - Ouderbijdrage via parro 

     - Opknappen van de school en het schoolplein 

     - Lustrum voorbereidingen P&P 

     - Digitaal declareren 

 

8. 21.25 – 21.40  Mededelingen Team P&P en Maartje 

 

9. 21.40 – 21.55  Mededelingen en vragen van ouders  

 

10. 21.55 -  22.00  Afsluiting 

 

Volgende vergadering oudervereniging: Nog af te stemmen 


