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Kalender sept 2017
Vrijdag 8-09-2017
Vrijdag 8-09-2017
Donderdag 14-09-2017
Vrijdag 15-09-2017
Vrijdag 22-09-2017
Donderdag 28-09-2017
Vrijdag 29-09-2017
Vakanties 2017-2018
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Goede vrijdag en 1e Paasdag
Meivakantie
Hemelvaart
Pinksteren

Schoolsportolympiade
Groep 1-2 vrij
Schoolzwemmen 5-6
Expressie
Groep 1-2 vrijdag groep 3-8 middag vrij.
Schoolzwemmen groep 5-6
Expressie

Zaterdag 14 oktober 2017 t/m zondag 22 oktober
2017 ( maandag 23 oktober studiedag)
Zaterdag 23 december 2017 t/m zondag 7 januari
2018
Zaterdag 24 februari 2018 t/m zondag 4 maart
2018
Vrijdag 30 maart 2018 t/m maandag 2 april 2018
Vrijdag 27 april 2018 t/m zondag 13 mei 2018
Donderdag 10 mei (valt in meivakantie)
Maandag 21 mei 2018 (en dinsdag 22 mei
studiedag)

Nieuws van de directie,
Het schooljaar is feestelijk geopend met een
pleinfeest. Dank u wel voor uw deelname en voor het
verzorgen van de lekkere hapjes.
De derde schoolweek staat in het teken van de
startgesprekken. U wordt door de leerkracht van uw
kind samen met uw zoon of dochter van harte
uitgenodigd om de start van het schooljaar te
bespreken.
Dit schooljaar zijn er diverse onderwerpen waar wij
mee aan de slag gaan. We pakken o.a. de aanbevelingen uit het rapport van de
Daltoncommissie op. We gaan extra aan de slag met muziek en we willen ons
rekenonderwijs onder de loep nemen. We zullen u via de nieuwsbrieven en via het
ouderportaal op de hoogte houden.
Nog niet iedereen is aangemeld op het ouderportaal. Dit is de app van school deze gaan we
dit schooljaar structureel inzettten om u van alle berichtgeving te voorzien. Als u deze nog
niet hebt geinstalleerd en u heeft hulp nodig kom dan langs op het spreekuur op
maandagochtend van 8.15 tot 9. 00 uur. Ik zorg dan samen met u, dat de app wordt
geinstalleerd.
Ik ben zoveel mogelijk op vaste dagen aanwezig op de locaties:
Mailen kan via: directie@daltonrhenen.nl
Di en do op Daltonschool Elst 0318-471788.
Ma, wo en vr op locatie Daltonschool Rhenen 0317-612161.
Mobiel: 0654222260 (bellen tussen 8.00 en 17.00 uur)
Heidi van Appeldoorn
www.daltonrhenen.nl
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Welkom
Wij heten Brenda, Laila, Narena en Dimitri van harte welkom op
onze school. Wij wensen hen een fijne schooltijd op
Daltonschool Rhenen.

Dalton.
De kop is eraf. De kinderen en leerkrachten zijn weer met veel
zin begonnen aan dit schooljaar. In de eerste weken worden alle
regels weer herhaald en nieuwe uitgelegd. Zo ook met alle regels
betreffende Dalton.
Dalton is op onze school in de eerste plaats een “way of living” volgens de kernwaarden:
VERANTWOORDELIJKHEID, SAMENWERKING, EFFECTIVITEIT, ZELFSTANDIGHEID en
REFLECTIE, maar daar hangen wel regels aan waar we ons allen aan houden.
Zo hebben we de stoplichten in de klas; rood betekent stil werken, oranje rustig met elkaar
overleggen en groen is voor de vrijere momenten. In de klas hebben we stilwerkplekken,
waar kinderen zich kunnen afzonderen om in stilte hun werk te maken. Als groep 3,4,5,6,7,8
in de gang wil werken hebben ze daar nu een gangpasje voor, zodat anderen kunnen zien
dat er al op de gang gewerkt wordt. Op deze pasjes moeten de kinderen zuinig zijn, want ze
worden maar eens verstrekt. Daarnaast is het de bedoeling dat kinderen aantonen dat ze
rustig op de gang kunnen werken, anders wordt het pasje ingeleverd en krijgen ze deze weer
terug na overleg en evaluatie met de leerkracht.
Heeft u interesse in het lezen van ons Daltonboek met verdere informatie over het werken op
onze school? Dan kunt u deze opzoeken op onze site.

Oproep
Groep 7/8 heeft schoenendozen nodig. Heeft u er nog eentje of meerdere liggen? Wij willen
ze graag gebruiken om een mooie boekendoos van te maken. Alvast bedankt!
Bij groep 1 en 2 is een van de speelfietsen stuk. Er moet
een nieuwe trapper op worden gemonteerd. Welke
handige vader of moeder wil ons helpen en deze voor
ons repareren? Graag

Schoolkorfbaltoernooi
Op woensdagmiddag 13 september staat het jaarlijkse
schoolkorfbaltoernooi van KV Arena weer op de
planning. Alle kinderen uit de groepen 3 t/m 8 hebben
inmiddels een opgavebriefje ontvangen. De briefjes graag z.s.m. weer op school inleveren.
Meer info over het wedstrijdschema volgt nog.
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School-Sport-Olympiade
Op vrijdag 8 september nemen de groepen 5 t/m 8
deel aan de SCHOOL-SPORT-OLYMPIADE voor alle
basisscholen uit Rhenen op sportcomplex Candia.
Vrijwilligers van diverse sportverenigingen verzorgen
clinics voor de basisschooljeugd. De leerlingen kunnen
kiezen uit o.a. hockey, golf, bootcamp, freerunning,
dammen, dansen, korfbal, voetbal, volleybal, tennis,
turnen en karate. Wij hebben de definitieve planning
nog niet ontvangen. Meer info volgt nog. Contactpersoon voor deze activiteit is juf Patricia.

Organisatie gym maandagochtend
Dit schooljaar zal juf Geraldine op maandagochtend de gymlessen voor de groepen 5,6,7 en
8 verzorgen. Op de momenten dat juf Geraldine groep 7/8 gymles geeft zal juf Wiep op
school lesgeven aan groep 5/6.

Ouderportaal:
De afgelopen weken hebben wij het ouderportaal geïntroduceerd. Er zijn al een aantal
ouders aangemeld. U heeft daarvoor een brief gehad met een Token (code) U moet deze
gebruiken om op internet de aanmelding te doen.
Wat kan het ouderportaal:
Het ouderportaal is een app/omgeving waarbij u de volgende
mogelijkheden om de communicatie met school rond uw kind te
kunnen regelen:
•
•
•

Ziekmeldingen/afwezigheid doorgeven.
Foto’s van de groep bekijken.
Schoolagenda inzien. ( vakanties, vrije dagen en
activiteiten)
• Formulieren downloaden.
• De nieuwsbrief (info) bekijken.
• Berichten/ mededelingen van de leerkracht van uw kind.
• Algemene berichten en mededelingen.
• U kunt zelf ook vragen stellen/ berichten sturen ( vervanging e-mail)
Deze app heeft veel meer mogelijkheden dan de schoolapp en vervangt deze. Uw kunt de
vorige app van uw telefoon verwijderen.
De agenda is inmiddels gevuld.
De ouderapp wordt vanaf volgend schooljaar structureel ingezet als communicatiemiddel.
Voor nu is het vooral uitproberen en leren. Als het niet lukt om aan te melden. Of u heeft de
brief niet meer. Laat het dan weten. Wij helpen u graag.
Maandagochtend tussen 8.15 en 9.00 zit Heidi van Appeldoorn op kantoor. Mocht het niet
lukken, dan kunt u bij haar terecht om de app te installeren.
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Oproep OV-leden:
De oudervereniging van Daltonschool Rhenen is op zoek naar nieuwe vertegenwoordigers.
Heeft u interesse om te helpen bij activiteiten of mee te denken?
Aanmelden kan bij: Nicolette Hamaker (voorzitter OV)
Mail: nhamaker@casema.nl

Ook dit schooljaar vragen wij u
medewerking om niet te roken rond en
voor de school!
Fijn dat er tijdens het schoolfeest rekening werd gehouden met onze vraag. Wij vinden dat
wij als school de verantwoordelijkheid hebben om leerlingen een gezonde en rookvrije
leeromgeving te bieden. Uit onderzoek blijkt dat het zien roken van anderen, ertoe leidt dat
kinderen later zelf eerder geneigd zijn te gaan roken. Wij willen het goede voorbeeld geven
door de schoolomgeving zoveel mogelijk rookvrij te maken. Zou u zo vriendelijk willen zijn
om tijdens de haal -en brengmomenten bij het plein voorbeeldgedrag te laten zien en te
zorgen, dat de kinderen niet worden geconfronteerd?

Rapporten
Het schooljaar is weer begonnen. Denkt u eraan om de kinderen de rapporten weer mee
naar school te geven?

Schoolgruiten
Op dinsdag en donderdag hebben we schoolgruiten. Op deze dagen
eten we in de ochtendpauze groente of fruit, eventueel aangevuld
met brood met gezond beleg. Op de overige dagen bevelen wij ook
groente, fruit en brood met gezond beleg aan. Graag uw
medewerking.

Expressie
We starten op 15 september met de eerste ronde van Expressie. We werken niet met een
specifiek thema. We bieden de kinderen van groep 3-8 diverse workshops op de
vrijdagmiddag waarop ze kunnen intekenen.

www.daltonrhenen.nl
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Wat een feest, wat een
afscheid……….
Na 37 jaar op deze school te
hebben gewerkt heb ik in juli
afscheid genomen van het
onderwijs. In mijn stoutste
dromen had ik niet kunnen
bedenken hoe onvergetelijk
de laatste paar dagen van het
afgelopen schooljaar zijn verlopen. Dat was in één woord: meesterlijk!
Wat mijn collega`s onder leiding van juf Patricia hebben bedacht, hebben
gemaakt en hebben uitgevoerd was grandioos. Samen met de kinderen
hebben zij ervoor gezorgd dat ik met heel veel plezier en met voldoening
hierop terug kan kijken. De grote hoeveelheid foto`s die er gemaakt zijn
tijdens alle festiviteiten heb ik al vele malen bekeken. En iedere keer
weer zit ik te genieten. De vele cadeaus, de tekeningen, de foto`s, de
handjes, de kaarten, de liedjes, het toneelstuk, de spelletjes, de
wensen……………………ik heb al twee plakboeken vol. Maar zeker ook
de vele lieve en mooie woorden die er gesproken zijn en de enorme
belangstelling bij de receptie hebben mij trots gemaakt. Trots op de
kinderen, op mijn team, op mijn school en een beetje trots op mezelf.
Zevenendertig jaar op de Bantuinweg, ik had ze voor geen goud willen
missen!
Ik wil iedereen die heeft meegewerkt aan dit voor mij onvergetelijke
afscheid van harte bedanken.
Met sportieve groeten, “meester” Evert
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uw brief van: leerplicht
doorkiesnummer: 06-40982721
datum: 31-08-2017
onderwerp: extra vrije dagen

Ouder(s)/verzorger(s)
Basisscholen gemeente Rhenen

Beste ouders en verzorgers,
Omdat de leerplichtactie tegen luxeverzuim nog tenminste een schooljaar doorgaat, wil ik u in deze
brief nogmaals uitleggen wat de regels rondom het aanvragen van extra vrije dagen zijn. Op de
achterkant van deze brief staat een overzicht hiervan.
Daarnaast wil ik u erop wijzen dat bij een aanvraag voor maximaal 10 extra vrije dagen de directeur
van de school beslist of het verlof verleend zal worden. Bij meer dan 10 dagen beslist de
leerplichtambtenaar. De directeur van de school kan wel altijd advies vragen bij de
leerplichtambtenaar. U als ouders kunt dit overigens ook.
De directeur van de school is verplicht hierbij de Leerplichtwet 1969 te volgen. Als blijkt dat de
directeur te makkelijk verlof heeft verleend, kan hem een boete opgelegd worden van €1000,- per
incident.
U begrijpt dat verlofaanvragen streng en terughoudend beoordeeld moeten worden.
Tot slot wil ik hierbij aangeven dat elke situatie weer net iets anders is. Soms kan het lijken alsof een
ander, in nagenoeg dezelfde situatie wel extra vrij krijgt, terwijl u ‘nul’ op het rekest krijgt. Besef u
dan dat u wellicht niet alle details van de situatie kent.
Ik hoop dat deze brief de vragen rondom het aanvragen van extra vrije dagen heeft opgehelderd.
Mocht u nog vragen hebben dat kunt u ons bereiken op telefoonnummer 06-40982721 of via de
mail: leerplicht@rhenen.nl.
Met vriendelijke groet,
Krista Rigtering
Ingrid Sloot
Leerplichtambtenaren Gemeente Rhenen
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Vuistregels:
•

Alle verlofaanvragen moeten, voor zover mogelijk, worden voorzien van bewijsmiddelen.

•

Aan dit overzicht kunt u geen rechten ontlenen. De directeur (of de leerplichtambtenaar)
beslist of het verlof in uw specifieke situatie verleend wordt.

•

Extra vrij moet u altijd schriftelijk aanvragen. Vraag een formulier op school.

•

Bij (vermoeden van) ongeoorloofd schoolverzuim is de school verplicht dit te melden aan
de leerplichtambtenaar

Extra vrij van school. Kan dat?
Reden aanvraag

Kan dat?

Hoe lang maximaal?

bijzonderheden

Vakantie
- Nooit in de eerste 2 weken

Vanwege de aard van het beroep
van één van beide ouders kunt u
in geen enkele schoolvakantie

na de zomervakantie
ja

10 dagen

- slechts 1 keer per schooljaar
- werkgeversverklaring

een gezinsvakantie plannen

verplicht

Bijzondere omstandigheden
Een godsdienstige of
levensbeschouwelijke

ja

1 dag

verplichting
Een wettelijke verplichting die
niet buiten schooltijd kan
Verhuizing

ja
ja

Huwelijk van naaste familieleden. ja

Zo lang de
verplichting duurt

naaste familieleden
Ambtsjubileum van ouders of
grootouders

ja

ja

aanvragen

Maar maximaal 10 dagen

1 dag
1 of 2 dagen
max. 5 dagen

Ernstige ziekte of overlijden van

Minimaal 2 dagen van te voren

Afhankelijk van waar het
huwelijk wordt gesloten
Bij huwelijk in het buitenland

In overleg met de
directeur
1 dag
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Alleen bij 25-, 40-, of 50-jarig
jubileum
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Huwelijksjubileum van ouders of
grootouders
Andere gewichtige
omstandigheden

ja

Alleen bij 12 ½-, 25-, 40-, 50-,

1 dag

of 60-jarig jubileum

In overleg met de

ja

directeur

- Nooit voor vakantie!
- Alleen als u zelf geen invloed
heeft op de reden of tijdstip

De directeur geeft geen extra verlof voor:
Familiebezoek in het buitenland

nee

Vakantie op uitnodiging van familieleden

nee

Het ontbreken van andere

nee

boekingsmogelijkheden
Eerder vertrek of latere terugkomst ivm
verkeersdrukte of lagere reiskosten
Extra vrij omdat andere kinderen uit het gezin al
(of nog) vrij zijn

nee

nee

Meer dan 10 dagen extra vrij (ongeacht de reden) nee
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De leerplichtambtenaar beslist over uw
verzoek
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