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Tweemasterjournaal 
Jaargang 23 

  27 maart 2017 – nr. 8 
 
 Schaakclub van der Linde 
Schaakclub van der Linde is elke 
vrijdagavond van 18:15 uur tot 19:45 uur in 
het gebouw van Speeltuinvereniging De 
Bovenburen aanwezig. Zij bieden alle 
kinderen die dat leuk vinden zes 
speelavonden aan, waarbij de kinderen les 
krijgen van gediplomeerde trainers. Dit 
alles is geheel kosteloos. De kinderen 
kunnen op elk moment instappen. Als u 
nadere inlichtingen hierover zou willen, 
kunt u contact opnemen met:  
Jo Krawczyk – 0597414863.  

 
 
Juf Annemiek 
Juf Annemiek is op 1 maart jl. bevallen van 
een gezonde dochter. Dieke heet ze. 
Moeder en dochter maken het beide goed! 
Wij wensen de kersverse ouders dan ook 
heel veel geluk en gezondheid toe.  

 

 
Spaargeld 
Binnenkort staan de schoolreisjes weer 
voor de deur. Wilt u er nog even aan 
denken, als u dit nog niet heeft gedaan, het 
spaargeld over te maken? U kunt het geld 
overmaken op: St. Boei 1628, 
rekeningnummer NL31RABO0306219670, 
t.a.v. naam leerling & groep 
 
Financiële verslagen 
Alle financiën van het vorige boekjaar zijn 
inmiddels gecontroleerd en er zijn 
verslagen van gemaakt. Alle verslagen 
liggen vanaf maandag 10 april tot de 
meivakantie klaar op school. U kunt, mocht 
u dat willen, ze inzien van maandag t/m 
donderdag in deze weken. 

 
 
Inspectie bezoek 
Op dinsdag 14 maart kregen we te horen, 
dat we donderdag 23 maart inspectie 
bezoek zouden krijgen bij ons op school. 
Dit ging allemaal behoorlijk snel, maar we 
kunnen met trots vertellen, dat alles goed is 
gegaan! 
Ons bestuur doet nl. mee aan een Pilot van 
de inspectie. Het zogeheten vernieuwde 
toezichtkader. Het was dan ook een 
verificatie onderzoek en zo’n onderzoek 
begint bij het bestuur i.p.v. bij de scholen. 
Hierna komt de inspectie wel op bezoek bij 
de scholen.  
We hebben het als een spannende, maar 
prettige dag ervaren!  
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 Verlof aanvragen 
Er worden nog vaak verlofaanvragen 
gedaan die betrekking hebben op extra 
vakantiedagen, zonder ‘gewichtige’ 
omstandigheden. Vandaar dat we dit nog 
even weer onder de aandacht brengen. 
Ook in onze schoolgids staat hier het 
volgende over: 
Het is niet mogelijk vrij te geven voor 
extra vakantie, tenzij er sprake is van 
'gewichtige omstandigheden'. De 
toelichting op de leerplichtwet vermeldt, dat 
vakantie niet als 'gewichtige 
omstandigheid' wordt aangemerkt. Bent u 
genoodzaakt vrij te vragen, wilt u dit dan 
schriftelijk doen bij de schoolcoördinator 
van de school, met een verlofformulier. 
Onder 'gewichtige omstandigheden' wordt 
verstaan: wettelijke verplichtingen, 
huwelijk, jubilea (12,5, 25, 40, 50 60 jarig 
huwelijksjubileum van 
ouders/grootouders), ernstige ziekte of 
overlijden van directe familie (1e t/m 3e 
graad), maar géén vakantieverlof. De 
volledige richtlijnen liggen op school ter 
inzage. (Zie bijlage van dit 
Tweemasterjournaal) 
Vakantieverlof kan alleen worden verleend, 
wanneer de specifieke aard van het beroep 
van één van de ouders/verzorgers vakantie 
tijdens de schoolvakantie onmogelijk 
maakt. Het vakantieverlof mag éénmaal per 
jaar worden verleend voor ten hoogste 10 
dagen en mag niet plaatsvinden in de 
eerste twee lesweken van het schooljaar!  
De volgende situaties zijn bijvoorbeeld 
géén gewichtige omstandigheden: 
familiebezoek in het buitenland, goedkope 
vakantiemogelijkheden, geen andere 
boekingsoptie voor gewenste vakantie, 
uitnodiging van familie/vrienden om op 
vakantie te gaan buiten de schoolvakanties 
om, eerder vertrek of latere terugkeer van 
een vakantie in verband met 
verkeersdrukte, verjaardagen van 
familie/vrienden en andere festiviteiten 
kunnen zeer belangrijke gebeurtenissen 
zijn, maar zijn niet belangrijk genoeg om uw 
kind vrij te geven enz.  
 

 

 
Nog even weer enkele belangrijke data 
op een rijtje 

 Woensdag 12 april alle leerlingen 
vrij i.v.m. Daltonconferentie  

 Donderdag 13 april komt de 
schoolfotograaf 

 Maandag 17 april, alle leerlingen vrij 
i.v.m. 2e Paasdag 

 Dinsdag 18, woensdag 19 en 
donderdag 20 april, groep 8, Cito 
eind 

 Donderdag 20 april, groepen 1 & 2 
hele dag vrij i.v.m. de 
Koningsspelen op vrijdag 21 april.  

 Vrijdag 21 april, groepen 1 & 2 hele 
dag naar school i.v.m. de 
Koningsspelen. 

 Vrijdag 21 april de gehele school 
Koningsspelen 

 Vrijdag 21 april, groep 8 disco 

 Maandag 24 t/m vrijdag 28 april, alle 
leerlingen vrij i.v.m. de meivakantie 

 Vrijdag 5 mei, alle leerlingen vrij 
i.v.m. Bevrijdingsdag 

 
 
 

Met vriendelijke groet, 
Team o.b.s. de Tweemaster 
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