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woensdag 25 september 2019

Nieuwsbrief

Agenda De Heindert
25 september Nieuwsbrief nieuwe stijl
2 oktober Start Kinderboekenweek
4 oktober Studiedag, alle kinderen vrijdag
8 oktober Vergadering MR
9 oktober Nieuwsbrief nieuwe stijl

11 oktober Afsluiting Kinderboekenweek
14 t/m 18 oktober herfstvakantie
21 oktober Cultuurweek
23 Vergadering Leerlingenraad
25 “Laat zien wat je kunt show”, alle groepen

Vakantieverlof geoorloofd of
ongeoorloofd?
Wij krijgen als directie steeds vaker vragen voor verlof
buiten de vakantie om. Wij volgen hierin de letter van de
wet, zodat er geen onderscheid is in het verlenen van
verlof. Houdt hier dus rekening mee bij het aanvragen van
verlof en het plannen van uw vakantie.
Bij bruiloft of andere aanvragen graag een kopie van
trouwboekje of uitnodiging toevoegen aan de
verlofaanvraag.
Bij sprake van ongeoorloofd verzuim zijn wij als directie
verplicht dit te monitoren en te melden bij leerplicht.
De leerlingen hebben vandaag een boekje mee gekregen
van de gemeente Laarbeek, waar het nog eens goed in
uitgelegd wordt. Indien u nog vragen heeft, stel ze gerust.
De rijksoverheid zegt hierover het volgende:
Mag ik mijn kind buiten de schoolvakantie meenemen op
vakantie?
U mag uw kind niet meenemen op vakantie buiten de
schoolvakanties. Doet u dit wel, dan overtreedt u de
Leerplichtwet en bent u strafbaar. Kunt u door uw werk in
geen een van de schoolvakanties in een schooljaar op
vakantie? Leidt op vakantie gaan tijdens een
schoolvakantie tot onoverkomelijke bedrijfseconomische

risico’s? Dan kunt u 1 keer per schooljaar een verzoek
indienen voor verlof buiten de schoolvakanties.
Vrij buiten de schoolvakanties
Soms kunt u door uw werk tijdens geen enkele
schoolvakantie in het schooljaar met uw gezin op vakantie.
Als u seizoensgebonden werk doet, bijvoorbeeld in de
agrarische sector. Of als u met piekdrukte te maken krijgt
juist tijdens schoolvakanties. In dat geval kunt u een
verzoek indienen voor verlof buiten de schoolvakanties:
beroep op vrijstelling.
Toestemming voor verlof buiten de schoolvakanties
aanvragen
U vraagt toestemming bij de directeur van de school. Dit
moet u uiterlijk 8 weken voordat u op vakantie gaat doen.
De directeur kan u om verklaring vragen waaruit blijkt dat
u niet tijdens de reguliere schoolvakanties op vakantie
kunt gaan. Een accountant zou een dergelijke verklaring
voor u op kunnen stellen.
De schooldirecteur beslist of uw kind extra vrij krijgt van
school. De schooldirecteur mag uw kind maximaal 10
schooldagen vrij geven. Langer dan 10 schooldagen extra
vakantie buiten de schoolvakanties om kan nooit.
Voorwaarden verlof buiten de schoolvakanties
Uw kind kan alleen vrij krijgen als:
 u kunt aantonen dat u door uw werk niet tijdens
de schoolvakanties op vakantie kunt;



het verlof niet in de eerste 2 weken na de
zomervakantie valt.
U kunt deze aanvraag slechts 1 keer per schooljaar doen.
Vrij voor bijzondere omstandigheden
U kunt ook vrij vragen voor uw kind bij bijzondere
omstandigheden. Bijvoorbeeld bij belangrijke
familiegebeurtenissen, zoals een begrafenis of huwelijk.
Ook dit mag alleen als de schooldirecteur of de
leerplichtambtenaar hier vooraf toestemming voor geeft.
Voor bijzondere omstandigheden kan de schooldirecteur u
toestemming geven als u voor maximaal 10 schooldagen
per schooljaar vrij vraagt. Als u voor meer dan 10
schooldagen per schooljaar vrij vraagt, moet de
leerplichtambtenaar toestemming geven.
Bezwaar maken tegen beslissing
Bent u het niet eens met de beslissing van de
schooldirecteur of de leerplichtambtenaar? Dan kunt u
schriftelijk bezwaar maken bij degene die de beslissing
heeft genomen.

Informatie De Heindert
Schoolbibliotheek
Ook dit schooljaar kunnen we
weer gebruik maken van onze
schoolbibliotheek. We hebben
ongeveer 50 nieuwe boeken
gekregen en voor iedereen zit
er zeker wat leuks bij! Het zou
mooi zijn als de
schoolbibliotheek nog meer
gaat leven binnen onze school.
Hier gaan we samen met onze leerlingen voor zorgen! We
gaan de bibliotheek letterlijk zichtbaarder maken. Hoe
precies, daar wordt nog aan gewerkt!
De bieb is al goed in gebruik. 4 dagen in de week mogen
de leerlingen een nieuw boek uitkiezen. Het oude boek
wordt ingenomen bij de balie (een leerling uit groep 8
helpt daarbij). Vervolgens wordt er een nieuw boek
gekozen (ook hier helpt een
leerling uit groep 8 bij). Ik loop
rond om te helpen en te
begeleiden indien nodig. Ik zie
dat ze het erg leuk vinden en we
hopen natuurlijk dat de
leerlingen op deze manier
gemotiveerd blijven/raken om
nog meer leuke boeken te lezen!
Anneke Brouwer
(onderwijsassistent)

Kinderboekenweek 2019
Van 2 t/m 13
oktober vindt de
Kinderboekenweek
weer plaats.
Tijdens het tien
dagen durende
evenement zijn er
in het hele land
allerlei activiteiten
rond het kinderboek. Het jaarlijks wisselende thema van de
Kinderboekenweek dient als leidraad bij de organisatie van
de vele activiteiten.
Dit jaar is het thema Reis mee!
Ook wij zullen in deze week op school extra aandacht
besteden aan kinderboeken, lezen en het voorlezen.
Iedere dag zijn er in alle groepen extra activiteiten en
krijgen de kinderen ook meer tijd om te lezen en/ of
voorgelezen te worden.
U kunt ook thuis nog eens extra aandacht besteden aan
het kinderboek. Plan eens een bezoekje aan de
bibliotheek. Ga eens samen lekker op de bank zitten met
een voorleesboek. Of ga samen met uw kind lezen, ieder
een zin/ bladzijde of neem een duo-leesboek en neem
ieder je eigen rol voor je rekening.
Hieronder volgen nog een aantal tips:
 Voorleesritueel; maak elke dag 15 minuten tijd om
voor te lezen, bijvoorbeeld voor het naar bed gaan.
Een vast moment maakt lezen tot een ritueel en iets
vertrouwds. Bovendien is het een rustige afsluiter
van de dag waardoor uw kind beter in slaap kan
komen. Houdt dat dagelijkse voorlezen vol, ook als
uw kind zelf al kan lezen.
 Lees ook 10-plussers voor; veel ouders stoppen met
voorlezen zodra hun kind zelf begint te lezen. Terwijl
het juist dan zo belangrijk is om voor te blijven lezen.
Lees samen ook eens heel andere teksten,
bijvoorbeeld een recept waarin het lezen heel
precies komt, of een omschrijving bij een schilderij in
een museum. Eerste leesboekjes zijn door hun
eenvoudige taal en verhaal vaak niet al te boeiend.
Kinderen zijn in deze fase bovendien zo bezig met
het technisch lezen van de woorden, dat ze zich van
de inhoud van het verhaal nauwelijks bewust zijn.
Voorgelezen worden is nog steeds heel prettig en
stimuleert uw kind om zelf te willen lezen.
 Een boek kiezen; kies een boek dat past bij de
interesse van uw kind. Alles is voor te lezen als een
kind maar belangstelling heeft. De een houdt meer
van informatieve boeken, de ander van
fantasieverhalen, de ander weer van een leesbundel
of plaatjesboek. Het is wel goed om af te wisselen









zodat uw kind kennis kan maken met verschillende
teksten. Vraag uw kind eens “Waar zou je graag
meer over willen weten?”
Voorspel samen het verhaal; kijk samen naar de
voorkant van het boek en lees de titel voor. Vraag
uw kind waar hij denkt dat het boek over zal gaan en
waarom hij dat denkt. Stop eens op een spannend
moment in het verhaal, en vraag uw kind hoe hij
denkt dat het verder gaat. Vraag als u door hebt
gelezen of het klopte wat hij dacht. Door na te
denken over het verhaal, leert uw kind oplossingen
te bedenken en weet u of hij het verhaal begrijpt.
Lees voor zoals u praat; het is helemaal niet nodig
om u extra in te spannen om met verschillende
stemmetjes voor te lezen. Probeer voor te lezen
zoals u ook praat, dus harder en zachter en met
“hapjes lucht”.
Lees hetzelfde boek vaker voor; herhaling is
belangrijk en erg prettig voor uw kind. Door een
verhaal vaker te vertellen zal uw kind het beter
begrijpen. Wees niet bang voor verveling; uw kind
leert elke keer weer andere dingen uit het boek.
Lezen is leuk; een boek lezen is heel leuk en je kunt
er ook nog eens veel van leren. Kinderen die dat zelf
ervaren, hebben het makkelijker als ze straks in
groep 3 uit boeken moeten gaan leren.

Moederdag
Ook Belangrijk nieuws voor alle moeders!!
Zet alvast een groot kruis in uw agenda op woensdag 22
april 2020.
Dit schooljaar pakken we Moederdag eens compleet
anders aan. Om alle moeders in het zonnetje te zetten
ontvangen jullie namelijk een tegoedbon voor een
verwenmoment op bovenstaande dag. Laat u verrassen in
de school met diverse verwennerijen. Trek comfortabele
kleding aan en geniet!

Ingezonden berichten

GEVRAAGD, VERZAMEL, SPAAR MEE!
Tijdens de Kinderboekenweek op woensdag 9 oktober
gaan wij knutselen met kosteloos materiaal.
Verzamel vanaf deze week al, al uw schone lege
verpakkingen. Denk aan dozen van bijvoorbeeld
cornflakes, rijst, vitaminepotjes, thee. Lege plastic
melkflessen, boterkuipjes, kuipjes van toetjes. Folie,
bierdopjes, kurken, wc- en keukenrollen. Breng ze mee
naar school vanaf 3 oktober.

Jarigen
Er zijn geen

verjaardagen

Laarbeek Actief
Sporten in de herfstvakantie met
Laarbeek Actief?
Laarbeek Actief heeft weer in de herfstvakantie (14 t/m 18
oktober) verschillende sportactiviteiten opgezet voor de
basisschool jeugd van groep 1 t/m 8.
Wat we o.a. op het
programma hebben staan is
Bootcampen, midgetgolf,
vloer is lava, free-runnen,
bubbelvoetbal en nog veel
meer… wil jij ook mee
doen?
Aanmelden kan via de website van laarbeek actief van 20
september t/m 4 oktober 18.00 uur.
www.laarbeekactief.nl/vakantie
Wil je op de hoogte blijven van het laatste nieuws?
Volg dan onze Facebook-pagina/ instagram: Laarbeek
Actief!

Programma Kinderboekenweek
Bibliotheek De Lage Beemden

fietsen kinderen en volwassenen een deel van de route.
Circa drie kwartier fietsen met gratis consumptie na

Programma Kinderboekenweek Bibliotheek De Lage Beemden De
Kinderboekenweek is van woensdag 2 oktober tot en met zondag
13 oktober. Het thema is dit jaar ‘Reis mee’. Bibliotheek De Lage
Beemden organiseert een aantal leuke activiteiten voor kinderen.
Kom naar de Bibliotheek en reis mee in de Kinderboekenweek.

afloop. Deelname is gratis en vooraf aanmelden is niet
nodig. Ouders regelen zelf de begeleiding van hun
deelnemende kinderen.

Familiemiddag Bibliotheek Gemert en een gedeelte van het
parkeerterrein zijn ingericht met diverse (bijzondere) voertuigen.
Bij elk voertuig is de eigenaar of bestuurder aanwezig. Dus alles
wat je altijd al had willen weten kun je op deze middag vragen.
Voor kinderen van 6 tot 12 jaar is een speurtocht uitgezet. Ze
‘reizen’ langs alle voertuigen en beantwoorden onderweg de
vragen. De antwoorden vormen samen de oplossing van de
speurtocht. De familiemiddag vindt plaats op woensdag 9
oktober van 14.00 tot 15.30 uur en is een happening voor de hele
familie. Deelnemen aan de speurtocht kost 1 euro, inclusief
goodiebag. Aanmelden kan via www.bibliotheeklagebeemden.nl.

Er zijn lezingen, concerten en zang door plaatselijke
verenigingen en op het achterveld zijn er diverse speciale
kinderactiviteiten, zoals bevrijdingskunst maken, schrijven
voor een tijdcapsule, kinderspelen van 75 jaar geleden en
vendelzwaaien. Gratis toegang en deelname. De
kinderactiviteiten zijn van 13:00-16:30 uur, de activiteiten
in het theater zijn tot 18:00 uur. Meer informatie op
www.laarbeek.nl

KennisFabriek Special: Op reis naar de maan Het is alweer 47 jaar
geleden dat we voor het laatst op de maan zijn geweest. In deze
KennisFabriek blikken we terug in de tijd en vooruit. Hoe ziet de
maan er van dichtbij uit en waar komen die vele gaten vandaan?
Heb je ooit het gezichtje op de maan gezien en hoelang doe je
erover om naar de maan te gaan met verschillende
vervoersmiddelen? Daarna wordt in een workshop stap voor stap
de maan nagemaakt. Kinderen verwerken daarbij de informatie
die zij net tijdens het kenniscollege hebben gehoord. Deze
KennisFabriek vindt plaats op vrijdag 11 oktober van 16.00 tot
17.30 uur bij Jongerencentrum Cendra, De Duivenakker 72a
Aarle-Rixtel en is bedoeld voor kinderen van 8 jaar en ouder.
Meedoen kost €5,-. Bibliotheekleden betalen €3,50. Kaartjes zijn
alleen online te koop via www.bibliotheeklagebeemden.nl. Meld
je snel aan, want vol is vol.
Voorlezen met gastlezer Voor de allerkleinsten wordt op
woensdag 2 oktober om 15.30 uur voorgelezen in de Bibliotheken
Beek en Donk, Gemert en Boekel. Speciaal voor de
Kinderboekenweek wordt er voorgelezen door een ‘bijzondere’
gastlezer.

75 jaar bevrijding Laarbeek,
welkom op 25 en 28 september
In deze septembermaand herdenken en vieren we dat de
dorpen van de gemeente Laarbeek 75 jaar geleden werden
bevrijd. De gemeente organiseert samen met verenigingen
twee activiteiten waarvoor kinderen en ouders hartelijk
welkom zijn. De school is niet betrokken bij deze
activiteiten maar helpt om er bekendheid aan te geven:
Woensdag 25 september, aftrap fietsroute langs
herdenkingspunten.
Er is een fietsroute ontwikkeld langs herdenkingspunten in
Laarbeek. De route wordt officieel in gebruik genomen met
een gezamenlijke fietstocht. Na een korte ceremonie om
14:00 uur bij het herdenkingsmonument in Beek en Donk

Zaterdag 28 september, 75 jaar bevrijding Laarbeek in het
Openluchttheater in Mariahout.

Jong Ganzegat
Word jij onze nieuwe jeugdprins of jeugdprinses voor het
aankomende carnavalsseizoen ?? Of wil je liever in de
jeugdraad of hofnar worden, dat kan ook. Geef je op via
het formulier en geef aan waarom je het zo graag wilt.
Misschien word je wel verkozen en wordt op 9 November
op het bordes gepresenteerd als de nieuwe jeugdprins of
jeugdprinses.

Opgaveformulier voor kandidaat
Jeugdprins / Jeugdprinses / Jeugdraad / Hofnar 2020
Voornaam
:
…………………………………………………………………
Achternaam
:
…………………………………………………………………
Adres
:
…………………………………………………………………
Telefoon
:
…………………………………………………………………
Geboortedatum:
…………………………………………………………………
School/groep : …………………………………………………………………
(waar je nu in zit)

Ik wil Jeugdprins of Jeugdprinses worden omdat:
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
Ik wil lid van de Jeugdraad worden omdat:
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
Ik wil hofnar worden omdat:
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
Inleveren vóór 30-09-2019 bij Liesbeth van den Heuvel,
Lijsterstraat 18, Aarle-Rixtel

