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• Informatieavond
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• Kledingbeurs
Informatie-avond
• AH spaaractie
Op 2•oktober
organiseerden
Aanvragen
extra verlofwe een algemene ouderavond.
Op 5 juli bezocht de inspectie voor de tweede keer onze school voor een onderzoek
• GGD Flits vaccinatie
naar de kwaliteit van het onderwijs. Op deze avond werden de bevindingen van de
• Vakanties en studiedagen
inspectie uitgelegd. De school scoort op alle punten ‘Voldoende’.
• Kalender

Een mooi rapport waar we erg trots op zijn. Maar daar mag het niet bij blijven.
Daarom hebben wij duidelijk gemaakt wat we eraan gaan doen om van deze
‘Voldoende’ een ‘Goed’ te maken.

Muziekles
Alphenaar muziekles IJmuiden start in samenwerking met De Vliegende Hollander met
het aanbieden van: gitaar-, blokfluit-, ukelele- of zangles voor kinderen. In de bijlagen
kunt u hier meer over lezen en het inschrijfformulier kunt u inleveren bij juf Danielle.
Komende week krijgen de kinderen ook een flyer met inschrijf formulier mee naar huis.

Telefoon
Misschien heeft u gemerkt dat de school niet altijd even goed telefonisch bereikbaar
is. Dit komt door het volgende:
- De kwaliteit van de centrale is niet toereikend. Er komt een nieuwe centrale.
- Wij zijn niet in de gelegenheid de telefoon op te nemen. Belt u ons a.u.b. later
nog een keer.

Kledingbeurs
Vrijdag 2-11-2018 kunt u “bijna” nieuwe kleding kopen tegen een schappelijk prijsje.
De ouders van de ouderraad organiseren een kledingbeurs, maar kunnen nog wat
hulp gebruiken bij:
 het sorteren van kleding en speelgoed: 31-10-2018 van 12.10uur -14.00uur en/
of donderdag 1-11-2018 van 8.45 uur-12.00 uur,
 het opruimen vrijdag 2-11-2018 van 17.30 uur- tot uiterlijk 19.30uur,
 het verkopen van kleding op de beurs zelf van 14.45uur -17.00uur.
Opgeven kan bij juf Marjolein (marjolein.botter@vliegendehollander.net)

Zwemmen
Op vrijdag 19-10-2018 is er voor de kinderen van groep 3&4 een extra zwemles. De
zwemles van 4-11-2018 komt te vervallen

AH - Spaaractie
Eén van onze ouders heeft het initiatief genomen om onze school in te schrijven voor
de spaaractie bij de Albert Heijn. Een geweldig initiatief!
Bij de AH in IJmuiden kunnen mensen airmiles inleveren als zij boodschappen doen
of mensen kunnen hun airmiles doneren via onderstaande link.
https://www.airmiles.nl/amsp/obs-de-vliegende-hollander
Hieronder ziet u de huidige stand

Aanvragen extra verlof
Regelmatig krijgen wij aanvragen voor verlof buiten de vakanties.
Hieronder ziet u de spelregels:
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. En dat wanneer u wel in die periode zou
gaan, dit leidt tot onoverkomelijke bedrijfseconomische risico’s. Doordat u
bijvoorbeeld een groot deel van uw omzet of inkomsten mis zou lopen. 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 bij de schoolvakanties om kan nooit. Ook niet door de
leerplichtambtenaar.

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;
het gaat om een gezinsvakantie, die niet langer duurt dan 10 schooldagen;
u onoverkomelijke bedrijfseconomische risico’s loopt als u op vakantie gaat
gedurende de schoolvakanties.
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. We begrijpen dat verlofaanvraag voor een begrafenis niet 8 weken van
te voren kan worden aangevraagd. Een verlofaanvraag achteraf inleveren, na
telefonisch contact, is dan voldoende.

GGE Flits Vaccinatiecampagne najaar 2018
In september start de vaccinatiecampagne. Wie worden er uitgenodigd?
Voor BMR- en DTP vaccinatie: Alle kinderen die in 2018 negen jaar zijn of worden
 De BMR-prik beschermt tegen bof, mazelen en rode hond.
 De DTP-prik beschermt tegen difterie, tetanus en polio.
Voor HPV vaccinatie : Meisjes die in 2018 13 jaar zijn of worden.
 De HPV-prik beschermt tegen een infectie met het HPV-virus
Voor Meningokokken ACWY: Alle tieners die dit jaar tussen 1 mei en 31 december
14 jaar worden.
Verdere planning voor de Meningokokken ACWY vaccinatie:
Maart/april 2019: geboortejaren: 2005, 2001 en een deel van 2004 (geboren tussen 11-2004 en 30-4-2004).
September/oktober 2019: geboortejaren 2002 en 2003.


Meningokokken ACWY beschermt tegen de meningokokkenbacterie, typen
A, C, W en Y.


Deze vaccinaties geeft GGD Kennemerland op verschillende locaties door de hele
regio.
Wilt u meer waar of meer informatie? Kijk dan op:
www.ggdkennemerland.nl/vaccinaties-jeugd. School tv heeft nog een leuke Quiz
voor kinderen over vaccineren.

Vakantie en studiedagen
In het schooljaar 2018 - 2019 geldt voor de kinderen het volgende vakantierooster:

Vakantie
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Paasvakantie
Meivakantie (Koningsdag 27 april valt in
meivakantie)
Hemelvaartsdag
Pinkstervakantie
Zomervakantie

Periode
20-10-2018 t/m 28-10-2018
22-12-2018 t/m 06-01-2019
16-02-2019 t/m 24-02-2019
19-04-2019 t/m 22-04-2019
20-04-2019 t/m 05-05-2019
30-05-2019 t/m 31-05-2019
10-06-2019 t/m 14-06-2019
13-07-2019 t/m 25-08-2019

Bovendien zijn de volgende vrije dagen voor de leerlingen ingepland voor
studiedagen van het team:
vrijdag 14 september 2018
maandag 12 november 2018
woensdag 28 november 2018
maandag 11 februari 2019

maandag 11 februari 2019
vrijdag 19 april 2019
maandag 1 juli 2019

Kalender
•
•
•
•
•
•

maandag-8-10-2018
maandag 12-10-2018
maandag 22-10-2018 t/m vrijdag 26-10-2018
vrijdag 2-11-2018
zondag 11-11-2018
maandag 12-11-2018

zwemmen groep 3 en 4
afsluiting Kinderboekenweek
herfstvakantie
kledingbeurs
Sint Maarten
kinderen vrij, studiedag

Ter herinnering
Na de herfstvakantie lopen de kinderen van groep 3 zelfstandig naar hun klas.
Ouders lopen vanaf maandag 29 oktober niet meer mee naar boven.

