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INFORMATIEAVOND
Volgende week houden we onze jaarlijkse informatieavond bij de start van het nieuwe schooljaar.
Het is belangrijk dat ouders hierbij aanwezig zijn. U kunt kennis maken met de nieuwe leerkracht(en)
en, indien nog nodig, met de andere ouders in de groep van uw kind(eren).
De leerkrachten informeren u over het nieuwe schooljaar en wat daarin allemaal te verwachten is.
We hebben er weer voor gekozen om drie avonden te organiseren. Alle groepen op één avond blijkt
onmogelijk, dan moeten er info-momenten op dezelfde tijden gepland worden. Ouders met meerdere
kinderen op Burgst kunnen dan niet bij alle gewenste bijeenkomsten aanwezig zijn.
We hopen dat dit probleem met onderstaand rooster zoveel mogelijk is opgelost.
Hieronder de data en de tijden voor de verschillende groepen.
Alle informatieavonden vinden plaats in het klaslokaal van uw kind.

maandag 3 september

groepen 1/2 en 8
19.00 - 20.00 uur
groepen 3
20.00 - 21.00 uur

dinsdag 4 september

groepen 5
19.00 - 20.00 uur
groepen 6
20.00 - 21.00 uur

donderdag 6 september

groepen 4
19.00 - 20.00 uur
groepen 7
20.00 - 21.00 uur

JAARKALENDER
De nieuwe kalender is klaar en wordt meegegeven aan de oudste kinderen van elk gezin. We hopen
dat de kalender weer een opvallend plaatsje in huis krijgt!

VERLOF…. hoe zit dat precies?
Er kunnen omstandigheden zijn dat u voor uw kind extra verlof moet aanvragen. Hiervoor gelden de
bepalingen uit de Leerplichtwet maar we merken dat deze regels niet voor iedereen helder zijn.
Wanneer krijg je nu wel verlof en wanneer niet?? Hieronder een uitleg:
Ziekteverlof
Bij ziekte kan een kind niet naar school komen. Dit kunt u ’s morgens telefonisch tussen 8 en 9 uur bij
ons melden. De conciërges noteren dit in de administratie en geven dit door aan de leerkracht. Het is
prettig als u het de leerkracht laat weten als uw kind beter is en weer naar school komt. Indien een
kind afwezig is zonder telefonische melding bellen wij u rond 9 uur om te voorkomen dat een kind wél
thuis is weggegaan maar niet op school is aangekomen.
Extra verlof
Verlof buiten de vakanties is aan vrij strenge regels gebonden. Bij een verhuizing, bruiloft, uitvaart of
ernstige ziekte van naaste familie kan extra verlof gegeven worden.
Dat geldt ook voor het 12,5 – 25 – 40 – 50 en 60 jarig huwelijks- of ambtsjubileum van ouders en
grootouders. Extra vakantieverlof kan in principe niet. Dit is alleen mogelijk via een regeling die
uitsluitend bestemd is voor kinderen van ouders met een beroep dat het onmogelijk maakt om binnen
de vastgestelde schoolvakanties met vakantie te gaan. Dit moet via een werkgever worden
aangetoond. Extra verlof om familie in het buitenland te bezoeken mag niet worden gegeven.
In de eerste twee weken van een schooljaar mag de school in het geheel geen verlof geven om de
eerste aansluiting bij de start van het jaar niet te missen. Het extra verlof dient altijd in overleg met de
directie en mogelijk ook de Leerplichtambtenaar van de gemeente Breda te worden aangevraagd.
Artsbezoek
Een opname in een ziekenhuis is natuurlijk niet te plannen en dit valt onder ziekteverlof.
We vragen alle ouders dringend om afspraken met artsen, specialisten e.d. buiten schooltijd te
plannen als dat kan. Maar… dat zal niet altijd mogelijk zijn. Een orthodontist kan niet alle kinderen na
15.15 uur behandelen. In die gevallen waarbij een afspraak buiten schooltijd niet kan geldt het
ziekteverlof.
Leerplicht
De leerplicht geldt voor kinderen vanaf 5 jaar. Dat betekent dat een kleuter van 4 jaar nog niet
gebonden is aan de bovenstaande regels. Het beleid op Burgst is echter wel zo dat wij er van uitgaan
dat ook vierjarigen gewoon op school zijn. Oók de jongste kleuters volgen een programma en als een
kind er geregeld niet is mist het zaken die van belang zijn. Ook voor een vierjarig kind moeten de
ouders op dezelfde manier verlof aanvragen als bij oudere kinderen.
Hoe vraag ik verlof aan?
Dat kan middels het Verlofformulier waarop u de naam/namen van uw kind(eren) noteert, de datum,
het aantal dagen en de reden van het verlof. Uitsluitend de wettelijke ouders/verzorgers kunnen verlof
aanvragen voor een kind. U kunt op de volgende manieren aan dit formulier komen:
 Bij de administratie/locatieleider op beide locaties.
 U kunt het formulier downloaden via www.nbsburgst.nl bij de tab Downloads  Algemeen.
Méér info?
Op beide locaties is een folder beschikbaar vanuit de gemeente Breda met alle informatie over de
Leerplicht, u kunt hiernaar vragen bij Leo Huijsman of Paul Duijvelaar.

- - - - - - - - ingezonden - - - - - -

Wilt u ook dat uw kind snel en goed leert typen? Ook in dit nieuwe schooljaar is het weer mogelijk dat
uw kind op zijn/haar eigen school onze cursus kan volgen. Kindertypecursus.nl verzorgt dan van
oktober t/m maart een interactieve typecursus meteen na schooltijd. De kinderen leren dan in 8 lessen
om met 10 vingers blind te typen, in Word te werken en te mailen. Kindertypecursus.nl neemt uw
kinderen op een speelse manier mee over de wereld, waar ze eiland voor eiland alle letters leren
typen. Wilt u alvast een kijkje nemen? Ga naar onze website: www.kindertypecursus.nl en klik op
DEMO. Voor meer informatie kunt u ons ook bellen: 076-5964931.
Ook zullen wij aanwezig zijn vooraf aan de informatieavond van de school.
Onze type cursus is bedoeld voor leerlingen van groep 6, 7 en 8.
Aanmelden voor het volgende schooljaar kan vanaf nu!
Met vriendelijke groeten
Kindertypecursus.nl

