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Weekbrief De Optimist
SPELLETJESOCHTEND
Vrijdag 10 maart hebben de groepen 1 t/m 3 en de doorstroomgroep
een spelletjesochtend. Deze ochtend wordt georganiseerd door
leerlingen van de SGL (waaronder de zoon van juf Olga).
Wilt u uw kind makkelijke kleren en schoenen aandoen?
De kinderen 1 t/m 3 hebben gewoon les tot 14.00 uur en de
doorstroomgroep tot 12.00 uur.
Het wordt vast een gezellige ochtend!

Studiedag (alle kinderen zijn vrij)
17 april
2e Paasdag
24 april t/m 5 mei
Meivakantie
25 en 26 mei
Hemelvaart
5 juni
2e Pinksterdag
28 juni
Studiedag
24 juli t/m 3 september
Zomervakantie

MEDIAWIJSHEID
De Nederlander besteedt gemiddeld 8 uur en 33 minuten per dag aan
media
De computer is niet meer weg te denken uit onze maatschappij.
Kinderen maken als zuigeling al kennis met de computer, bijvoorbeeld
door aanraakspelletjes te doen op een tablet. Als kinderen naar school
gaan, wordt de computer gebruikt voor het schoolwerk. Thuis surfen zij
op het internet, chatten met elkaar en spelen spelletjes.
Woensdag 8 maart krijgen de kinderen van groep 8 uitleg over hoe je
goed om kunt gaan met internet en social media.

Weekbrief de Optimist

Weeknummer: 07

VAKANTIEPLANNING
Veel mensen maken al plannen voor de vakantie. Lekker weg naar een mooie bestemming of op bezoek bij
familie in het buitenland!
Om teleurstelling te voorkomen is het goed om rekening te houden met de regels van de leerplicht.
Buiten de reguliere schoolvakanties wordt in principe geen extra vakantieverlof verleend.
Alleen voor bepaalde gewichtige omstandigheden (zoals verhuizing, huwelijk van bloedverwanten, ernstige
ziekte van verwanten e.d.) kan de directeur van de school extra verlof verlenen.
De volgende situaties zijn geen 'gewichtige omstandigheden':
- familiebezoek in het buitenland.
- vakantie in een goedkope periode of in verband met een speciale aanbieding.
- vakantie onder schooltijd bij gebrek aan andere boekingsmogelijkheden.
- een uitnodiging van familie of vrienden om buiten de normale schoolvakantie op vakantie te gaan.
- eerder vertrek of latere terugkeer in verband met (verkeers)drukte.
- verlof voor een kind, omdat andere kinderen uit het gezin al of nog vrij zijn
Om teleurstelling te voorkomen adviseren wij u dringend om hier rekening mee te houden!
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