
Nieuwsbrief Begin juni 
Zet het in uw agenda ! 

 
1.Ontruiming 
Op donderdag 7 juni hebben wij een 
ontruimingsoefening gehouden. Doel van de 
oefening is om te controleren of de hele school 
heel snel het gebouw kan verlaten als er brand 
zou zijn. 
Alle  groepen, de peuters van de VVE en de 
medewerkers stonden na 3 minuten buiten. 
Juf Marga heeft alle ruimtes gecontroleerd zodat 
wij zeker wisten dat er geen kinderen achter 
waren gebleven. 
Vervolgens heeft iedere groepsleerkracht 
gecontroleerd of iedere leerling van zijn/haar 
groep aanwezig was en kon de oefening gestopt 
worden. 
Na ongeveer 10 minuten na het eerste 
alarmsignaal waren alle leerlingen weer in de 
klas terug. Kortom een geslaagde oefening 
waarvan wij hopelijk nooit echt gebruik van 
hoeven te maken. 
 
2.Opvoeddebatten voor moeders. 
Vorig jaar zijn er een aantal opvoeddebatten 
voor vaders georganiseerd. In juni (na de 
Ramadan) willen wij een 4-tal debatten voor 
moeders organiseren. Hajat zal de moeders 
hiervoor benaderen. U  kunt zich ook bij haar 
opgeven. De debatten worden op de 
dinsdagochtend, vanaf 08.45 uur, georganiseerd. 
De volgende thema’s komen aan de orde: 

● 19 juni: algemeen opvoeddebat 
● 26 juni: ouderschap 
● 3 juli: afstemming tussen de ouders in 

de opvoeding 
● 10 juli: opvoeden in twee culturen 

 

U komt toch ook? 
 
3. Hebben leerlingen recht op tien vrije dagen 
per jaar? 
Nee. Leerlingen hebben alleen vrij in de door de 
school vastgestelde schoolvakanties. Er zijn 
andere belangrijke omstandigheden denkbaar 
waaronder de leerling vrijgesteld moet (kunnen) 
zijn van de plicht tot schoolbezoek. De 
schooldirecteur zal in bijzondere gevallen verlof 
kunnen verlenen. Indien nodig zal de 
leerplichtambtenaar voor advies ingeschakeld 
worden. 
 

 
 
 
4. Te laat komen. 
De laatste tijd komen er  ’s morgens veel 
leerlingen te laat op school. De leerkrachten, 
ouders en leerlingen ervaren het te laat komen 
als erg storend. De leerkrachten starten de 
lessen om 08.30 uur. De leerlingen die te laat 
zijn, storen als zij later de klas binnenkomen. 
De komende weken wordt er meer 
gecontroleerd. Leerlingen die 3 keer te laat zijn 
gekomen, krijgen een brief mee naar huis. Indien 
de leerling daarna weer drie keer te laat komt 
zal de leerplichtambtenaar ingeschakeld 
worden. 
De leerplichtambtenaar ondersteunt de school 
en zal waarschijnlijk ’s morgens een keer 
aanwezig zijn om de te laat komers zelf aan te 
spreken. 
 
5.Einde Ramadan. 
De Ramadan eindigt eind volgende week. Wij 
wensen iedereen een prettig Suikerfeest. 
 
6. Schoolreisjes gr. 1 t/m 7. 
Op vrijdag 29 juni gaan de leerlingen van de 
groepen 1/2 op schoolreisje. 
Op woensdag 4 juli gaan de leerlingen van de 
groepen 3 t/m 7 op schoolreis. 
 
7. Betalingen schoolreisjes. 
Indien u het schoolreisje van uw kind(eren) nog 
niet heeft betaald dan verzoeken wij u 
vriendelijk om dit zo spoedig mogelijk te doen. 
U kunt het bedrag (€ 30,00) contant bij de 
administratie betalen of overmaken op de 
girorekening van onze school 
NL83INGB0009101976. 
Graag bij de overschrijving de naam en de groep 
van uw  kind(eren) vermelden. 
 
8.Belangrijke data: 
Maandag 11 juni: gym voor gr.3, 4 en 5 
Vrijdag 15 juni: Einde Ramadan, 
studiedag leerkrachten, alle leerlingen vrij. 
Vanaf maandag 18 juni: start toetsweken  
Eerste dag van de zomervakantie: vrijdag 20 juli 
 
9. Heeft u als ouder ook iets belangrijks voor in 
de nieuwsbrief ? E-mail dat dan gerust naar 
info@ijdoornschool.nl  
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