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Richtlijnen vakantie en verlof
Wij ontvangen regelmatig verzoeken tot verlof voor vakantie buiten de
schoolvakanties. Dit is helaas niet in alle gevallen mogelijk. Alleen als de aard van
het beroep van de ouders het onmogelijk maakt om in de gewone schoolvakanties
op vakantie te gaan, kan extra verlof worden verleend. Voor extra vakantieverlof
gelden de volgende landelijke regels:
 ouders vragen het verlof minimaal zes weken van tevoren schriftelijk aan
bij de directeur van de school (dus niet bij de leerkracht); u kunt bij de
school een aanvraagformulier vragen;
 het verlof mag maximaal één keer per jaar worden verleend, voor
maximaal 10 schooldagen;
 het verlof mag niet vallen in de eerste twee weken van het schooljaar;
 ouders moeten kunnen aantonen dat een vakantie in de gewone vakantie
tot onoverkomelijk bedrijfseconomische problemen zal leiden.
Zie voor aanvullende informatie: http://rblwest-brabant.nl/
Kangoeroewedstrijd
Wat leuk dat er 17 maart wel 44 kinderen meedoen met de Kangoeroewedstrijd.
Heel veel succes!
Afscheid meester Rob
Meester Rob kijkt terug op een fijn afscheid. De groepen 7 en 8 in het bijzonder,
maar zeker ook de kinderen uit de andere groepen die iets voor hem hebben
gemaakt en voor heerlijke hapjes hebben gezorgd en natuurlijk de aanwezige
ouders, hebben hier een geweldige bijdrage aan geleverd.
Als team nemen we meester Rob nog gezellig een avond mee uit eten.
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Technieklessen
De technieklessen zijn inmiddels in gestart in de groepen 3 t/m 8. Fijn dat we
zoveel ouders enthousiast hebben gekregen om dit tot een succes te maken.
Bedankt daarvoor!

Paasviering
Op 24 maart a.s. vieren we met elkaar Pasen op school. We beginnen de dag om
8.30 uur met een ontbijt dat de kinderen voor elkaar hebben klaargemaakt. Ieder
kind krijgt een vooraf ingevuld formulier mee naar huis. Hier staat op wat het kind,
waarvoor het ontbijt gemaakt moet worden, lekker vindt. Hierna mogen de
kinderen knutselen, vervolgens eieren zoeken en tot slot vertelt Mariëlle Bossers
een Paasverhaal. De rest van de dag hebben de kinderen gewoon les.
OPROEP:
Welke ouder van onze school vindt het leuk om de bibliotheek werkzaamheden
op zich te nemen. We kunnen ons voorstellen dat u niet in kunt schatten wat dit
precies inhoudt en hoeveel tijd u hiermee kwijt bent. Voor informatie hierover kunt
u altijd even contact met ons opnemen. Natasja is graag bereid de ouder die het
van haar overneemt in te werken.
Voor de huiswerkklas zijn wij op zoek naar een reservepersoon. Die de
huiswerkklas op wil vangen en begeleiden als een van de andere begeleiders niet
kan zijn. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met juf Carla:
c.vollebregt@dewaarden.nl
Belangrijke data:
Donderdag 17 maart:
Vrijdag 18 maart:
Woensdag 23 maart:
Donderdag 24 maart:
Vrijdag 25 maart:
Maandag 28 maart:
Vrijdag 01 april:
Donderdag 7 april:
Vrijdag 8 april:
Dinsdag 12 april:
Vrijdag 22 april:
25 april t/m 8 mei:

Kangoeroe-wedstrijd
Groep 1/2 bezoek de kinderboerderij met de
tentoonstelling “Kriebelbeestjes”.
Groep 3/4 bezoek de kinderboerderij met de
tentoonstelling “Kriebelbeestjes”.
Paasviering
Goede Vrijdag – kinderen vrij
2e Paasdag– kinderen vrij
Gastles oceaan voor de groepen 4 t/m 8
Theoretisch verkeersexamen groep 7/8
Praktisch verkeersexamen groep 7/8
Eindtoets groep 8
Koningsspelen – kinderen ’s middags vrij
Mei-vakantie

Tot slot…..
Kijkt u vooral ook regelmatig op de website www.mariaschoollangeweg.nl van de
school. Daar staat klassennieuws, er staan foto’s, verslagen van de MR, etc. etc.
Volgende mededelingen komen in de volgende nieuwsbrief, welke verschijnt op
14 april as.

