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Dalen 14 juli 2022 

Beste ouders 

Informatie vanuit de school 

 Verlofaanvraag 

 Stichting Volksvermaken en Oranjecomité Dalen 

 Zomeractiviteiten Dalen 

 Speeltuinen Dalen 

 15 juli 12.00 uur vakantie! 

 

 

 

Maandkalender Bijlagen 

Aan de ouders van de leerlingen van de scholengroep Dalen 
  
Beste ouders en verzorgers, 
  
Zoals u weet, is per 1-1-2022 de vorige directeur van de scholengroep Dalen gestopt. Vervolgens heeft Roely Rijkens de 
werkzaamheden als locatie coördinator van OBS. de Stidal en OBS. de Markeschool op een prima wijze gecontinueerd en is 
Wim de Vries als interim-directeur gevraagd voor de OBS. Burgemeester Wessels Boer. Vanaf 1-8-2022 zal Wim de Vries 
het directeurschap op interim basis vervullen van alle drie basisscholen, scholengroep Dalen. In de praktijk is Roely Rijkens 
de leidinggevende en het aanspreekpunt voor ouders. Roely en Wim hebben periodiek overleg en zullen het onderwijs op de 
drie scholen blijven afstemmen en de samenwerking tussen de drie scholen intensiveren. 
  
Namens Arcade, Klaas Michiel Elema, Bestuursbureau Arcade 

Formatie schooljaar 2022-2023 
Beste ouders, verzorgers, 
 
De leerlingen die komend schooljaar in de groepen 1/ 2 zitten, blijven als groep bij elkaar. Wel is er 
deels een wisseling van leerkrachten, zoals u eerder in de Burgemeesterspost hebt kunnen lezen. 
Een deel van de groep 2 leerlingen stroomt door naar groep 3. De betreffende ouders zijn hierover 
geïnformeerd op de informatie avond en via een brief. Aan het begin van komend schooljaar zullen 
alle groepen eenmalig een leerlingenlijst ontvangen van de leerkracht(en). 
Juf Lucia start na de zomervakantie met haar re-integratie. Wij verwachten dat zij na de herfstva-
kantie weer volledig is hersteld en de groepsverantwoordelijkheid weer op zich kan nemen. Juf Lin-
da zal juf Lucia vervangen op de maandag en dinsdag en juf Ida zal haar eens in de twee weken 
vervangen op de woensdag. Door de medewerking van genoemde collega’s is de vervanging geluk-
kig gerealiseerd. Wij wensen juf Lucia veel sterkte toe bij haar herstel en hopen dat dit voorspoedig 
gaat! Juf Ciska heeft een andere baan op het Hondsrug College. Zij zal per 1-10-2022 onze school 
verlaten. Wij feliciteren haar met haar nieuwe betrekking, maar vinden het erg jammer voor onze 
school en natuurlijk voor de kinderen. Binnenkort starten wij met de sollicitatieprocedure. Hopelijk 
vinden wij z.s.m. een opvolger voor juf Ciska. Dat is zeker in het huidige tijdgewricht geen sinecu-
re. 
  
Namens het team, 
  
Karin Schnoing, locatie coördinator 
Wim de Vries, directeur a.i. 

Beste ouders, verzorgers, leer-
lingen en belangstellenden, 
  

Jullie ontvangen 
van ons de laat-
ste editie van de 
Burgemeesters-
post van het 
schooljaar.  
In deze nieuws-
brief krijgen jullie 

info over activiteiten, personele 
ontwikkelingen en algemene info. 
  
Graag wensen wij jullie allen een 
fijne zomervakantie toe! 
  
Namens het team, 
  
Karin Schnoing,  
locatie coördinator 
Wim de Vries, directeur a.i. 

   
 
 

 

 
De laatste loodjes van de renovatie! Nog even... en dan is alles eindelijk klaar voor het nieuwe schooljaar! 

http://www.bwbschool.nl


 

Nieuws uit groep 8 
Groep 8 uitgezwaaid! 

Gisteren hebben wij op een feestelijke manier groep 8 uitge-
zwaaid. De leerlingen hadden een erehaag gevormd, waar de 
leerlingen van groep 8 met confetti doorheen liepen. Het was een 
feestelijk afscheid. Vanavond wordt de mooie betonbank met 
mozaïek, betegeld door de leerlingen van groep 8 onder begelei-
ding van ouders, leerkrachten en leden van het Doeplein, aange-
boden aan school. De start van deze happening is om 17.45 uur! 
 
 
 
 
 
 



Bijlage  1 
 

Verlofaanvraag 
 

In de afgelopen periode krijg ik regelmatig aanvragen van ouders voor verlof van een leerling. Om 
onduidelijkheid te voorkomen geef ik u de uitvoering van de leerplichtwet > hierin staat duidelijk 
de reden van extra verlof. Als school moeten wij ons hier strikt aan houden. Een aanvraag voor 
verlof moet sowieso schriftelijk per mail worden gedaan en kunt u richten aan Karin  
Schnoing, kschnoing@sg-owsa.nl. 
  

Verzuim & verlof 

 
Buiten de schoolvakanties om mogen de kinderen niet van school wegblijven, bijvoorbeeld om op wintersport 
te gaan of om familie in het buitenland te bezoeken. 

Toestemming voor (extra) vakantieverlof dient u minimaal 6 weken van te voren schriftelijk bij de directeur 
van de school aan te vragen en kan slechts worden verleend wanneer: 

 wegens specifieke aard van het beroep van een van de ouders het niet mogelijk is om in een van de 
schoolvakanties tijdens het schooljaar twee aaneengesloten weken met het gezin op vakantie te gaan; 
een werkgeversverklaring wordt overlegd waaruit blijkt dat geen verlof mogelijk is binnen een van de officiële 
schoolvakanties. 

 
Dit verlof: 

 mag hooguit eenmaal per schooljaar worden verleend; 

 mag niet langer duren dan 10 schooldagen. Is er eenmaal voor een korte periode verlof verleend, dan     
      mag er dat jaar niet nog eens verlof voor vakanties worden verleend; 

 moet de enige gezinsvakantie in dat schooljaar betreffen; 
      mag niet plaatsvinden in de eerste twee lesweken van het schooljaar. 
 
Verlof wegens gewichtige omstandigheden 
 
Een verzoek om extra verlof ingeval van gewichtige omstandigheden voor 10 schooldagen per jaar of minder, 
moet altijd ruim van te voren worden ingediend bij de directeur van de school. Wanneer er sprake is van 
overmacht kan de directeur alsnog verlof verlenen, als binnen twee dagen na afwezigheid de reden wordt ge-
meld. 

Enkele voorbeelden van gewichtige omstandigheden zijn: 

 Huwelijk van bloed- of aanverwanten tot en met de 3e graad 

 Verhuizing (ten hoogste 1 dag) 

 Ernstige ziekte van ouders (duur in overleg met de directeur) 

 Overlijden van bloed- en aanverwanten in de 1e graad (ten hoogste 4 dagen) 

 Overlijden van bloed- en aanverwanten in de 2e graad (ten hoogste 2 dagen) 

 Overlijden van bloed- en aanverwanten in de 3e graad (1dag) 

 Bij 25-, 40- en 50-jarig ambtsjubileum en het 12 ½ -, 25-, 50-, en 60-jarig huwelijksjubileum van ouders     
     of grootouders (1 dag) 

 Wegens het vervullen van plichten voortvloeiend uit godsdienst of levensovertuiging 

 
      De volgende situaties zijn in elk geval geen gewichtige omstandigheden: 

 Familiebezoek in het buitenland 

 Vakantie in een goedkope periode of in verband met speciale aanbieding 

 Een uitnodiging van familie of vrienden om buiten de normale schoolvakantie op vakantie te gaan 

 Eerder vertrek of latere terugkeer in verband met verkeersdrukte 

 Verlof voor een kind omdat andere kinderen uit het gezin al of nog vrij zijn 
       

 

mailto:kschnoing@sg-owsa.nl


Bijlagen 2 
 



Bijlage 3 
 



Bijlagen 4 
 


