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 Nieuwsbrief  
 St. Antoniusschool 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Deze nieuwsbrief wordt tweewekelijks digitaal op woensdag aan alle ouders verzonden. Kopij en 

mededelingen inleveren bij dhr. P. Stuivenvolt, tel.nr. school 413994 of st-antoniusschool@primenius.nl. 

 

THE JIVECUP 

Op 9 december hebben de kinderen van groep 5 & 6 de voorronde van ‘de JiveCup’. Dit is van 09.30 uur tot 

11.30 uur. Ouders, familie en belangstellenden zijn van harte welkom om te komen kijken. De zaal van 

‘dansschool Poelman’ is open vanaf 09.15 uur.  

De kinderen komen gewoon om 08.30 uur naar school. Om 11.30 uur mag uw zoon/dochter mee naar huis. 

Kinderen die overblijven of mee naar school moeten, gaan onder begeleiding van de groepsleerkracht naar 

school.’s Middags is er gewoon weer les op school.  

 

VERZUIMREGISTER 
Met ingang van 1 april 2017 zijn alle scholen verplicht het verzuim van een leerling te registreren in het 
zogenaamde Verzuimregister. Dit geldt in ieder geval tot de 16e levensjaar van een leerling. 
  
De registratie kan gaan over geoorloofd verzuim, zoals: 

-          Ziekte 
-          Verzuim op basis van verleend verlof. 

Dit verlof kan slechts éénmaal per schooljaar worden toegekend voor maximaal 10 dagen. Het 
wordt alleen toegekend als ouders kunnen aantonen dat zij alle schoolvakanties niet in staat zijn 
om een aaneengesloten periode van 14 dagen als gezin op vakantie te gaan. De directeur van de 
school verleent toestemming voor dit verlof aan de ouders. De eerste 2 weken na de 
zomervakantie kan geen toestemming worden verleend. 

-          Verzuim op basis van gewichtige redenen. 
Hiervoor dient de ouder een verzoek in bij de directeur van de school. Dit verzuim geldt voor 
maximaal 10 schooldagen. 
  

Ongeoorloofd verzuim dat de scholen, naast registratie in het Verzuimregister, moeten melden aan de 
Leerplichtambtenaar is:  

-          Meer verzuim dan 16 uur in vier weken. (Of bij minder uren, als de school vermoedt dat het 
verzuim te maken heeft met achterliggende problemen van de leerling) 

-          Langdurig verzuim van meer dan 4 weken zonder geldige redenen 
-          Luxe verzuim 

Hiervan is sprake als een leerplichtige buiten de schoolvakanties om op vakantie gaat 
-          Thuiszitter en absoluut verzuimer 

Wie zijn niet op een school ingeschreven of komen niet opdagen, terwijl ze wel ingeschreven staan. 
  

Meer informatie over het Verzuimregister is te vinden op de website van DUO (dienst uitvoering onderwijs 
van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap), www.duo.nl. 
 

KERSTDINER 

Op donderdag 22 december gaan alle kinderen tot 12.00 uur naar school. ’s Middags zijn de kinderen vrij. 

Om 17.00 uur worden de kinderen op school verwacht. De kinderen verzamelen in hun eigen klas en gaan 

vervolgens per groep naar de aula, waar een kerstspel wordt gehouden. Aansluitend vindt om 18.00 uur 

het kerstdiner plaats. Kinderen dienen zelf een bord, mes, vork, lepel en beker mee te nemen, alles 
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voorzien van naam. Op alle deuren van de lokalen hangt een kerstboom, waarop ouders/verzorgers kunnen 

aangeven welk gerecht ze willen maken. Om 19.00 uur is het kerstdiner afgelopen. De kinderen van groep 1 

t/m 4 kunnen vanaf dan uit de groep worden gehaald.  

 

VRIJDAG 23 DECEMBER 

Op vrijdag 23 december worden de  kinderen van groep 3 t/m 8 van 9.30 tot 11.30 uur op school verwacht. 

Aansluitend hebben de kinderen kerstvakantie!  

 

ZAALVOETBAL NW.BUINEN 

Op woensdag 28 december doet groep 8, met twee teams, mee aan het zaalvoetbaltoernooi in de sporthal 

in Nw. Buinen. Nadere informatie volgt. 

 

BELANGRIJKE DATA : 

9 december: Voorrondes dansen groep 5 en 6  

12 december: MRT test groep 5 

26 december: Kerstvakantie 

9 januari: Eerste schooldag in 2017 

 

 

 

 

 


