
 

13 oktober: gastlessen 
Brandweer (gr. 1 t/m 6) 

14 oktober: Boekenmarkt 
(afsluiting kinderboekenweek) 

10 november: Lampion-
nenshow (17.00-18.00)  

11 november: Nationaal 
Schoolontbijt 

Drents Verkeersveilig-
heidslabel 
Onze school heeft opnieuw het 
kwaliteitskeurmerk: Drents 
Verkeersveiligheidslabel (DVL) 
mogen ontvangen! 
Het Drents Verkeersveilig-

heidslabel is er 
voor basisscho-
len die ver-
keersveiligheid 
een vaste plek 
geven in hun 
schoolbeleid.  
Belangrijk hier-
bij zijn o.a. de 
verkeerslessen 
op scholen, de 
ouderparticipa-
tie en een ver-
keersveilige om-

geving. Om het label te ont-
vangen, moeten wij als school 
aan een aantal criteria vol-
doen, zoals bijvoorbeeld het 
werken met een verkeersme-
thode, oefenen van praktische 
vaardigheden in het verkeer 
(lopen op de stoep, overste-
ken), deelname aan diverse 
projecten, fietsvaardigheden 
oefenen etc).  
We zijn trots dat we opnieuw 
het Drents Verkeersveilig-
heidslabel hebben mogen ont-
vangen en de komende 3 jaren 
mogen dragen! 
 
Sportdag 
De sportdag voor de groepen 3 
t/m 8 vond plaats op woensdag 
28 september. Wij organiseer-

den dit in samenwerking met 
atletiekvereniging A.A.C.’61 
(sportpark Stadsbroek) en 
maakten gebruik van het ter-
rein van A.A.C.’61. Na de war-
ming-up waren er diverse 
sportieve onderdelen voor de 
leerlingen. Fantastisch om te 
zien hoe sportief de leerlingen 
deelgenomen hebben aan deze 
ochtend.  
Voor alle ouders die hierbij 
geholpen hebben:  

Dank jullie wel!!! 

Gymlessen bij Terra 
De leerlingen van groep 7 en 8 
krijgen 1 x per week gymles 
van de vakleerkracht, maar 
ook 1x per week gymles op 
het VO Terra. Deze lessen 
worden gegeven door 4e-jaars 
studenten sport onder begelei-
ding van vakdocenten. Weke-
lijks vindt er een gevarieerd 
aanbod plaats. Een mooie sa-
menwerking met VO Terra.  

Fietscontrole  
Donderdag 29 september 
vond de jaarlijkse fietskeu-
ring weer plaats op school. 
Vrijwilligers van Veilig Ver-
keer Nederland (VVN) kwa-
men de fietsen van de leer-
lingen van groep 4-5, 6, 7 en 
8 keuren en taal geven aan 
de onderdelen van de fiets. 
Ruim 70% van de aanwezige 
fietsen is volledig goedge-
keurd!  
 
Kinderboekenweek  
De opening van de Kinder-
boekenweek vond plaats op 
woensdag 5 oktober. Het the-
ma van de Kinderboeken-
week is dit jaar: Gi-Ga-
Groen! 
In de afgelopen anderhalve 
week hebben we hier volop 
aandacht aan besteed. Ook 
hebben de leerkrachten iede-
re ochtend in een andere 
groep voorgelezen. We kijken 
terug op een geslaagde, fees-
telijke Kinderboekenweek.  
 
Boekenruilmarkt 
Om de Kinderboekenweek af 
te sluiten, organiseren wij 
een boekenruilmarkt. De 
boekenruilmarkt vindt aan-
staande vrijdag plaats (14 
oktober). 
Hiervoor mogen de kinderen 
maximaal drie boeken van 
huis meenemen naar school. 
Zij krijgen voor elk boek een 
waardebon, waarmee ze een 
ander boek kunnen "kopen" 
op onze boekenruilmarkt. De 
boeken die de kinderen mee-
nemen naar school, worden 
dus "verkocht" aan andere 
kinderen en uw kind mag 
voor elk ingeleverd boek 
weer een nieuw boek uitzoe-
ken. 
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Lampionnenshow 
Donderdag 10 november bent 
u van harte welkom om de 
mooie lampionnen van de leer-
lingen te bewonderen. Om een 
goede, gelijkmatige doorstro-
ming in het gebouw te kunnen 
creëren, werken we met tijds-
blokken:  
17.00 – 17.20 uur: School 
open voor leerlingen met een 
achternaam beginnend met de 
letters A t/m H.  
17.20 – 17.40 uur: School 
open voor leerlingen met een 
achternaam beginnend met de 
letters I t/m P. 
17.40 – 18.00 uur: School 
open voor leerlingen met een 
achternaam beginnend met de 
letters Q t/m Z. 
We hanteren in het gebouw 
een eenrichtingsroute. U kunt 
alleen via de hoofdingang naar 
binnen en verlaat de school 
weer via de kleuteringang.  
Alle groepen hebben de lampi-
onnen opgesteld in de gangen. 
U bent van harte welkom!   
Graag tot dan!  
 
Nationaal 
Schoolontbijt  
Vrijdag 11 novem-
ber vindt het jaar-
lijkse Nationaal 
Schoolontbijt 
plaats. Alle leer-
lingen worden die 
dag uitgenodigd om op school 
te ontbijten (wel gewoon zelf 
lunch meegeven). “Het Natio-
naal Schoolontbijt is al 15 jaar 
het grootste educatieve ontbij-
tevenement van Nederland. 
Veel kinderen slaan ’s ochtends 
nog steeds hun ontbijt over, 
blijkt uit verschillende onder-
zoeken. Of ze ontbijten niet 
gezond. Terwijl juist voor 
schoolkinderen een goed ont-
bijt de beste start is. En het is 
ook nog eens leuk om samen 
te ontbijten. Om dat te ervaren 
gaan ook dit jaar honderddui-
zenden kinderen samen op 
school ontbijten.”  
Wij doen ook mee, op vrijdag 
11 november.  
 

Margemiddag 22 november, 
leerlingen om 12.00 uur vrij 
Nog even ter herinnering: 
Dinsdagmiddag 22 november 
hebben we een margemiddag. 
Het team heeft deze middag 
een studiemiddag, de leer-
lingen zijn vanaf 12.00 uur 
vrij. 
Mocht u die middag gebruik 
moeten maken van de BSO, 
vergeet dan niet deze tijdig 
aan te vragen.  

De regels rondom verzuim 
en verlof   
Vanaf de leeftijd van 5 jaar is 
uw kind leerplichtig. Op 
schooldagen worden alle leer-
lingen op school verwacht. 
Leerlingen mogen nooit zo-
maar van school wegblijven. 
Alleen in uitzonderlijke geval-
len is het mogelijk om verlof 
aan te vragen buiten de regu-
liere schoolvakanties om.  
 
De uitzonderingen waarvoor 
verlof aangevraagd mag wor-
den:   
- Vier- en vijf jarigen die een 
volledige schoolweek nog niet 
aankunnen mogen, in overleg 
met de school, een beperkt 
aantal uren thuisblijven.   
- Religieuze verplichtingen.   
- Op vakantie onder schooltijd 
als de specifieke aard van het 
beroep van de ouders/ verzor-
gers dit vereist. Dit geldt al-
leen voor sommige beroepen 
in de horeca en in de agrari-
sche sector. Er moet vanuit 
worden gegaan dat de ouder/ 
verzorger het merendeel van 
het inkomen alleen in de 
schoolvakanties kan verdie-
nen.   
- Verhuizing.   
- Huwelijk of huwelijksjubilea 
van bloed- en aanverwanten 
tot en met de vierde graad.  
- Bevalling van moeder of ver-
zorgster.   
- Overlijdensgevallen.   
- Medische of sociale indicatie 
van een van de gezinsleden.   
- Andere gewichtige omstan-
digheden.  
 
Voor buitengewoon verlof 
dient, bij voorkeur minimaal 
acht weken van tevoren, een 
verzoek ingeleverd te worden 
bij de directeur. Hiervoor zijn 
aanvraagformulieren te down-
loaden via de website. U ont-
vangt vervolgens bericht over 
het wel of niet toekennen van 
het verlof.  
 
In sommige gevallen vraagt de 
directeur advies bij de leer-
plichtambtenaar van de Ge-
meente Assen over het wel / 
niet toekennen van het verlof. 
Indien er advies bij de leer-
plichtambtenaar is gevraagd, 
volgt de school altijd het gege-
ven advies op.  
 
Indien er sprake is van ver-
zuim, zonder dat het verlof is 
toegekend, dan is de school 
wettelijk verplicht dit te mel-
den aan de leerplichtambte-
naar. De leerplichtambtenaar 
beslist vervolgens of er proces 

verbaal wordt opgemaakt. 
Ook vermoedelijk ongeoor-
loofd verzuim moeten wij bij 
de leerplichtambtenaar mel-
den, net als veelvuldig laat 
komen en frequent ziektever-
zuim.  
 
Het komt soms voor dat de 
ouders/verzorgers na onder-
zoek door een externe des-
kundige het advies krijgen 
hun kind onder schooltijd een 
specifieke behandeling te la-
ten volgen. Ook hiervoor kan 
verlof aangevraagd worden. 
De school verleent hiervoor 
toestemming onder voor-
waarde dat deze behandeling 
bewezen nuttig is voor de 
ontwikkeling en het onderwijs 
niet verstoort. U kunt dit al-
tijd navragen bij ons.  
 
 

  

 

Aanstaande vrijdag 
start om 14.00 uur de 

herfstvakantie. 

 
 Wij wensen iedereen 
alvast een hele fijne 
herfstvakantie toe!  

Geniet er heerlijk van! 
 

Vriendelijke  

groeten,  
 

Team  
Kindcentrum 
Valkenhorst 


