
 

 
 

 

 

 

 

 

In deze nieuwsbrief wordt u geïnformeerd over de laatste ontwikkelingen en informatie op het gebied 

van personeel en organisatie 

 

 

 

OUDERS 
 

 

Aangepaste schooltijden  

Donderdag 23 december hebben we op school het jaarlijkse 

kerstfeest. Dit jaar, door alle beperkingen, wel in een andere 

vorm. We gaan er met 

de kinderen gewoon 

lekker van genieten. U 

bent hierover al door 

de groepsleerkracht 

geïnformeerd. Vrijdag 

24 december zijn alle 

kinderen vrij. 

 

 

 

 

 

Nieuwe instroomgroep kleuters  

Direct na de 

kerstvakantie 

start op SOL 

Krommeweg 

een 

instroomgroep 

kleuters. Gezien 

de groei van 

het aantal 

kleuters was 

het wenselijk om deze nieuwe groep te starten. De eerste 

weken zal de groep meer gezien worden als een soort 

huiskamer, maar gaandeweg groeit ook in deze 

instroomgroep het aantal kinderen natuurlijk. Wij wensen de 

juffen en de kinderen heel veel plezier toe bij de start van hun 

nieuwe klasje.  
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Luxe verzuim en extra verlof 

Bij Leerplicht en Voortijdig Schoolverlaten (LVS) kunt u 

terecht voor informatie en advies over leerrecht, extra verlof, 

vrijstelling, schoolverzuim en kwalificatieplicht. We hebben 

aan de start van dit schooljaar gemerkt dat wij vanuit school 

veel meldingen hebben gekregen van luxe verzuim. We 

willen dit graag voorkomen door uit te leggen wat luxe 

verzuim is en hoe u problemen hiermee kunt voorkomen.  

Luxe verzuim  

Luxe verzuim is de afwezigheid van kinderen onder 

schooltijd, bijvoorbeeld vanwege een vakantie of gezinsuitje, 

zonder toestemming van de schooldirecteur (t/m 10 dagen) 

of van LVS (bij 11 dagen en meer). Als het om één dag gaat 

en het een eerste melding betreft, volgt er een gesprek. U 

ontvangt dan een waarschuwing. Gaat het om twee dagen 

schoolverzuim of meer, of betreft het een tweede melding? 

Dan wordt er door de LVS-consulent een proces-verbaal 

opgemaakt. Dit leidt tot strafvervolging en vaak tot een 

boete, opgelegd door het Openbaar Ministerie. De scholen 

zijn wettelijk verplicht om schoolverzuim bij ons te melden.  

 

Voorkom problemen  

In de praktijk merken we dat er veel vragen zijn over wanneer 

extra verlof is toegestaan. Het krijgen van extra verlof 

betekent dat uw kind toestemming krijgt van de 

schooldirecteur of van LVS om afwezig te zijn onder 

schooltijd. De directeur moet zich bij het geven van extra 

verlof houden aan de leerplichtregels. Via deze link komt u 

terecht bij onze folder over wanneer extra verlof is 

toegestaan. Wij adviseren u om eerst toestemming te krijgen 

voor extra verlof voordat u uw boekingen doet. Kunt u, 

vanwege de specifieke aard van uw beroep, in een heel 

schooljaar niet twee weken aaneengesloten op vakantie als 

gezin? Dan zou u een vrijstelling voor extra vakantiedagen 

buiten de schoolvakantie kunnen krijgen. Beroepen die te 

maken hebben met seizoensgebonden werk, zoals in 

sommige toeristische bedrijfstakken of in de agrarische 

sector, vallen hier bijvoorbeeld onder. Het extra verlof kan 

echter niet plaatsvinden in de eerste twee lesweken van het 

schooljaar. In de volgende gevallen wordt in ieder geval geen 

extra verlof verleend: - Familiebezoek in het buitenland; - 

Goedkope tickets in het laagseizoen; - Omdat de tickets al 

gekocht zijn, of omdat er geen tickets meer zijn in de 

vakantieperiode; - Verlof voor een kind omdat andere 

kinderen al vrij zijn of nog vrij zijn; - Eerder vertrek of latere 

terugkomst in verband met verkeersdrukte; - Verjaardagen; - 

Sabbatical; - Verre wereldreis. Let op: mocht u onbedoeld te 

laat terugkeren van vakantie, dan kan de schooldirecteur of 

de LVS-consulent u vragen om bewijsstukken van 

bijvoorbeeld ziekte van een gezinslid of oorspronkelijke 

tickets. Zorg dus dat u deze gegevens bewaart.  

 

 

Corona en het boeken van een vakantie  

Het coronavirus vraagt aanpassing van  

iedereen. Helaas moeten er vakanties  

worden geannuleerd vanwege het coronavirus.  

Dit is echter geen reden om de vakantie later in het jaar 

onder schooltijd te laten plaatsvinden. Hier kan dus geen 

extra verlof voor worden gegeven. Iedereen met reisplannen 

wordt geadviseerd om eerst het reisadvies voor dat land te 

controleren op www.nederlandwereldwijd.nl  

 

Heeft u nog vragen?  

U kunt ons bereiken via info@dgjzhz.nl of via 

telefoonnummer 078-7708500. Ook kunt u een bericht sturen 

via Facebook of Instagram. 

 

Sintfeest  

Het jaarlijkse Sintfeest was dit jaar wederom anders dan 

andere jaren. Geen fysiek bezoek van de Sint aan SOL 

Admiraal / Krommeweg. Maar ook de Sint heeft in de 

afgelopen periode heel veel bijgeleerd en dat kwam op 3 

december goed van pas. Via beeldbellen heeft de Sint toch 

met veel groepen contact gehad. En wat vonden de kinderen 

het allemaal spannend zeg. De Sint die speciaal naar hun 

groep belde. En wat was het filmpje ontzettend leuk van de 

twee Pieten die zwemles volgden in zwembad De Louwert. 

Het was ontroerend om de gezichten en de reacties van de 

kinderen in de groepen te zien en te horen.  
 

 

 

http://www.nederlandwereldwijd.nl/


 

 
 

 

Rapport- en contactgesprekken  

De afgelopen weken hebben er weer 

vele honderden rapport- en 

contactgesprekken plaatsgevonden. 

De meeste gesprekken vonden online 

plaats. Soms was het even schakelen, 

maar in de meeste gevallen is het 

prima gelukt.  

 

 

 

 

Gigantisch geslaagde actie Winter3Daagse  

Vol trots hebben we als SOL Admiraal / SOL Krommeweg 

meegedaan aan de inzamelingsactie van de Winter3Daagse. 

Jaarlijks zetten wij ons in voor één of meerdere goede 

doelen. Dit evenement wordt al weer enkele jaren achtereen 

georganiseerd door ATOS RTV. Als SOL konden wij keurig 

aansluiten en als je dan zegt dat je meedoet met de actie, 

dan is er maar één doel: De kinderen en ouders zo goed 

mogelijk informeren en eigenlijk is een goede opbrengst dan 

het logische gevolg.  

Van 16 tot met 18 december is de Winter3Daagse. Drie 

dagen mooie lokale radio. Ook veel interviews met bekende 

regionale mensen, onder meer Wouter de Roon. Het gehele 

programma is te zien op de website: 

https://www.winter3daagse.nl/  

Wij willen alle ouders, kinderen, buurtbewoners, vrienden en 

familieleden enorm bedanken voor de enorme inzet om alles 

in te zamelen.  

 

Oud meubilair naar Curaçao  

SOL Admiraal Krommeweg heeft van het milieu een 

speerpunt gemaakt. Dus we proberen zo veel mogelijk 

spullen te recyclen. Onze eigen “tovenaar” weet  

 

regelmatig afgeschreven fietsjes,  

computers en vele 

andere zaken weer perfect te  

repareren. Maar als er spullen echt  

weg moeten, dan proberen we daar ook een goede 

oplossing voor te vinden. Dus het “oude meubilair” dat 

weg moest, is opgehaald door Stichting Miss Iq. Dit 

meubilair wordt door hen getransporteerd naar 

Curaçao.  

De meubels krijgen daar een tweede kans/bestemming.  

 

SEO = Sociaal Emotionele Ontwikkeling  

Taal en rekenen. Schrijven en lezen. Handvaardigheid en 

gymnastiek. Dat zijn bekende vakken op de basisschool. Maar 

kent u ook het vak sociaal-emotioneel leren (SEL)? Steeds 

meer scholen vinden dat belangrijk. En terecht! Want met SEL 

leren kinderen essentiële vaardigheden voor nu en later, 

zoals: goed samenwerken, vriendschappen kunnen 

onderhouden, opkomen voor jezelf en anderen, conflicten 

kunnen oplossen, wijs omgaan met (sociale) media, 

verstandige keuzes maken. En precies die vaardigheden 

ontwikkelen we op SOL Admiraal/Krommeweg met de 

methode Kwink voor sociaal emotioneel leren.  

 

 

Prettige Feestdagen  

Wij wensen alle kinderen , alle 

ouders en natuurlijk ook alle 

leerkrachten een heel fijne 

kerstvakantie toe. Wij hopen dat 

iedereen lekker zal uitrusten. Wees 

voorzichtig met het afsteken van 

vuurwerk. Wij hopen alle kinderen 

maandag 10 januari weer op ons 

SOL te zien. De deuren gaan dan 

weer om 8.20 uur open. De lessen 

beginnen om 8.30 uur.  
 

 


