
 

Maandinfo maart 2020 
 

  
 
 2 studiedag 
 6 juffendag onderbouw 
11 koffieochtend/kijkje in de klas 
18 BOM-theater groep Myra/Linda, Anne-Fleur/Elles, Miranda/Sedef 
24 en 25 gastlessen in de bovenbouw over “week van het geld” 
 
 
(on) Geoorloofd verlof/luxeverzuim 
Per september heeft gemeente Soest een nieuwe leerplichtambtenaar, Roos van 
Kouterik. Zij heeft voor de kerstvakantie een kennismakingsronde gemaakt langs de 
scholen. Tijdens het kennismaken zijn de richtlijnen van (ziekte)verzuim besproken.  
Met name het buitengewoon verlof is aan de orde geweest. Deze mag alleen 
worden toegekend in uitzonderlijke gevallen. Op de website van de school staat 
voor welke omstandigheden wij buitengewoon verlof mogen toekennen. 
 
De leerplichtambtenaar heeft aangegeven strenger toe te zien op luxe verzuim. Met 
name op de vrijdag voor een schoolvakantie maken ouders hier nog wel eens 
gebruik van. Steekproefsgewijs zal ze scholen met meer regelmaat gaan 
controleren.   
 
Aanvraag voor verlof om een (mid)dag eerder weg te kunnen, wordt niet 
toegestaan. Goed om te realiseren dat ons administratiesysteem verbonden is met 
DUO (Dienst Uitvoer Onderwijs). De leerplichtambtenaar kan via DUO zien welke 
leerlingen als ongeoorloofd staan. Bij controle riskeert u een boete van €100 per dag 
per kind. 
 
Deelname onderzoek veiligheidsbeleving van OCW 
Onze school doet mee aan een Pilot Veiligheidsbeleving van het OCW (ministerie 
van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap).  
Het doel van deze veiligheidsmonitor is de sociale veiligheid van de leerlingen in en 
rond de po-scholen in kaart te brengen en inzicht te geven in hoe leerlingen en 
personeel -op landelijk niveau- de (sociale) veiligheid ervaren.  
Ook wordt in beeld gebracht met welke incidenten scholen te maken krijgen en hoe 
het is gesteld met het veiligheidsbeleid van een school.  
 
Het onderzoek omvat vragenlijsten voor leerlingen van groep 6/7/8, personeel, 
leidinggevenden en ouders van leerlingen. 
Na deelname ontvangt de school een rapportage.  
 
Eind maart zullen de vragenlijsten onder de verschillende geledingen verstuurd 
worden. Wij hopen dat de ouders van groep 6/7/8 bereid zijn deze enquête in te 
vullen. Hoe meer respons, des te reëler het beeld van onze school. 
 
Wij zien deze pilot vooral als een extra check voor onszelf om te kijken of de (sociale) 
veiligheid van onze school in orde is. 
 



 

 
 
 
 
Carnaval 
Ook dit jaar was het carnavalsfeest weer een groot succes. Dank aan de ouders van 
de OC die dit weer zo goed hebben geregeld!  
 
Studiedag - 2 maart 
Deze studiedag, op de maandag na de voorjaarsvakantie, gaan wij gebruiken voor 
de evaluatie van alle toetsgegevens. Schoolbreed analyseren wij de resultaten en 
kijken wij naar de ontwikkelingen. Naar aanleiding hiervan maken wij nieuwe keuzes 
voor het komende halfjaar. 
 
Juffendag - 6 maart  
De leerkrachten van de onderbouw vieren op vrijdagochtend 6 maart hun 
verjaardagen. De kinderen mogen die dag verkleed als dier komen. Wat ze gaan 
doen, is nog een verrassing! 
 
Koffieochtend/ kijkje in de klas – 11 maart 
Op de woensdagochtend blijken meer ouders op de koffie-ochtend aanwezig te 
kunnen zijn dan de vrijdagochtend. Daarom is de eerstvolgende koffieochtend op 
woensdag 11 maart. Deze ochtend valt  samen met de Landelijke Montessoridag. 
Voorafgaand aan deze ochtend willen wij u weer een “kijkje in de klas” geven.  
Van 8.30 tot 8.45 kunt u een bezoekje brengen aan uw kind in de klas. Hoe leuk is het 
als uw kind weer iets vertelt of laat zien van het Montessori-onderwijs! 
 
Na een kwartiertje wordt de bel geluid en kunt u met alle andere ouders in de hal 
nog een lekker kopje koffie drinken.  
 
BOM-theater – 18 maart 
Het derde BOM-theater van dit schooljaar wordt gepresenteerd door de klassen van 
Myra/Linda, Anne-Fleur/Elles, Miranda/Sedef 
Op woensdag 18 maart begint het theater om 11.00 uur. Ouders zijn van harte 
welkom.  
 
Gastlessen bovenbouw “week van het geld”- 24 en 25 maart 
In de week van het geld (23 t/m 27 maart) krijgen de bovenbouwklassen een gastles 
over geld. Deze gastles wordt gegeven door een ouder van school, Ritske Kars, 
moeder van Quirine. 
Het doel is om kinderen meer bewust te maken van de functie van geld en 
natuurlijk hoe hier wijs mee om te gaan. Meer informatie is te vinden op deze 
website: https://www.bankvoordeklas.nl/ 
 
Project “Het Plot”- bovenbouw 
In de maand maart krijgt de bovenbouw ook een gastles van een schrijver. Na deze 
les gaan de leerlingen zelf aan de slag met het schrijven van een kort toneelstuk. Dit 
wordt vervolgens opgenomen in Museum Oud Soest.  
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Projecten middenbouw 
 
De middenbouw gaat  in maart aan de slag met het kunstproject 'Op weg' van 
Kunst Centraal. 
Het thema “Vulkanen” van de methode DaVinci is voor de vakantie afgerond. Na 
de vakantie beginnen zij met het thema “Weer en water”. 
 
 
Luizen 
Elke woensdag na de vakantie is er luizencontrole. Met dank aan de luizenmoeders!   
Op het moment dat er levende luizen bij een kind ontdekt worden, zullen wij de 
ouders direct inlichten en hen vragen hun kind op te komen halen om te 
behandelen.   
Ook de ouders van kinderen met neten worden door ons gebeld met de vraag het 
kind na schooltijd (nog een keer) te behandelen.  
 
Het behandelen van luizen omvat meer dan alleen het haar 
van uw kind wassen met luizenshampoo of –lotion.  
Kammen is een essentieel onderdeel van een goede 
hoofdluisbehandeling. Het verwijderen van de eitjes, ook wel 
neten genoemd, is een lastig karwei omdat deze met een 
sterke lijmstof aan de haren zitten vastgekleefd. Met een 
netenkam (kam met metalen tanden)  kun je de neten en de 
luizen uit de haren kammen. Verwijder de neten niet met de 
stofkam met plastic tanden en is hier niet geschikt voor. 
 


