
 

Beste ouders/verzorgers, 
 
Hierbij ontvangt u de nieuwsbrief van november. Er is al weer bijna een maand voorbij. De dagen worden korter en de 
winter komt dichterbij. Het wordt al vroeg donker en je ziet overal lichtjes verschijnen in de huizen. In de school breekt 
nu ook de tijd aan om te vertellen over het Licht dat naar de aarde gekomen is. De eerste adventsweek is aangebroken; 
een tijd van verwachten. Wat mooi om samen met de leerlingen daar over te praten en daar naar toe te leven. We 
wensen u samen met ons en de leerlingen een goede adventsperiode toe.  
 
1. Vrijwillige bijdrage en ouderbijdrage 

Al veel bijdrages zijn overgemaakt. Hartelijk bedankt. Hebt u dit nog niet gedaan dan willen we u vragen om dit op 
korte termijn te doen.  
Nog even in het kort: 
Rekeningnummer: NL77 RABO 0393203204 ten name van de PWA Uddel. 
Ouderbijdrage: € 12,50 per kind 
Vrijwillige bijdrage (schoolreisjes, etc.): € 30 per kind 
Graag voor 20 december het bedrag overmaken. 
 

2. Schoonmaakmiddag en schoonmaakavond 
In de achterliggende week zijn de eerste schoonmaakmiddagen en schoonmaakavonden geweest. Wat is het fijn om 
weer in een schone school aan het werk te kunnen met elkaar. Iedereen die geholpen heeft willen we ook langs deze 
weg heel hartelijk bedanken.  
 

3. Aanmelden nieuwe leerlingen / formatie 
Op de achtergrond zijn we al bezig met de formatie voor het volgende schooljaar. Voordat alles echt rond is moeten 
er heel wat stappen worden gezet. Om te weten hoeveel leerlingen we kunnen verwachten in groep 1 en de 
instroomgroep willen we u vragen om nu al uw kind aan te melden wanneer hij/zij in het schooljaar 2020-2021 
vier jaar hoopt te worden. Kent u iemand die dit bericht niet leest en mogelijk ook een kind zal gaan aanmelden dan 
willen we u vragen om dit bericht door te geven.   
Een aanmeldformulier kan u in school ophalen of kunnen we meegeven aan een oudere broer/zus. Natuurlijk 
kunnen we deze ook mailen.  
 

4. Workshopmiddag kerst 
Op maandagmiddag 16 december willen we met alle leerlingen van de school een workshopmiddag houden waarbij 
de leerlingen verschillende activiteiten kunnen doen. De komende tijd zullen zij zich daarvoor inschrijven.  
Voor deze middag zijn we op zoek naar hulp van ouders, grootouders, … Kan u of weet u iemand die ons kan helpen 
dan horen we dat graag op de mail: c.vanmilligen@cnsputten.nl. 
Voor deze middag zijn we ook op zoek naar een aantal materialen. Wie kan ons helpen aan: 
- boterbakjes 
- groene takken voor het maken van kerstbakjes (er is veel nodig) 
- versiering voor in kerstbakjes (wat hiervan overblijft gooien we weg) 
Boterbakjes en versiering mag ingeleverd worden bij de eigen leerkracht. Heeft u veel groene takken wilt u dan eerst 
even contact opnemen met ons?  
 

5. Kerstviering in de kerk 
Op donderdag 19 december houden we onze kerstviering in de kerk. We willen u hier van harte voor uitnodigen.  
We beginnen om 18.30 uur.  
Na afloop van de viering bent u van harte welkom om in de zaal nog wat te drinken en te eten.  
 
 
 
 
 
 
 

mailto:c.vanmilligen@cnsputten.nl


 

6. Gezocht: leerkrachten 
In de achterliggende week hebben we onze groep 1/2 twee middagen vrij moeten geven omdat er geen vervanging 
te vinden is. Het is een hele zoektocht wanneer een juf of meester ziek is en helaas kon het in de achterliggende 
week niet geregeld worden. Het leerkrachttekort is inmiddels dus ook in Uddel aangekomen.  
Daarom een vraag aan u: Zijn er ouders/ verzorgers/ bekenden met een pabo-diploma die hier iets in zouden 
kunnen betekenen? Dan willen we u vragen om contact op te nemen met ons. We zullen dan in een gesprek 
bekijken of we iets voor elkaar kunnen betekenen. Ook met onderwijsassistenten of leerkrachtondersteuners 
komen we graag in contact.  
 

7. MR 
Wat is de medezeggenschapsraad? De medezeggenschapsraad (MR) is het inspraakorgaan, waarin ouders en 
personeel meepraten over het reilen en zeilen van de school. De MR is te vergelijken met een OR van het 
bedrijfsleven. Dit doen zij gemiddeld 5 keer per jaar. In de MR van Uddel hebben 2 ouders en 2 leerkrachten zitting. 
De zittingsduur van de leden van de MR is 3 jaar. Daarna zijn zij aftredend en kunnen ze zich opnieuw herkiesbaar 
stellen. 
 
Wie zitten er in de MR? 
Oudergeleding  
Amanda Boeve 
Erik van Roekel (voorzitter en lid GMR) 
 
Personeelsgeleding  
Willeke Ansink (Secretaris)  
Hilde Borghuis (Lid GMR)  
 
Voor meer informatie klik hier.  
 

8. Zendingsgeld: Kristine in Afrika 
In de achterliggende maanden hebben we zendingsgeld opgehaald voor Kristine in Afrika.  
 
Sinds mei 2017 zet Kristine Burgwal zich in voor kwetsbare kinderen in de omgeving van Kaapstad, Zuid-Afrika. 
 
Met haar missie: Geloof, hoop en liefde voor kwetsbare kinderen in Zuid-Afrika, is zij door de Hervormde gemeente 
Kootwijk- Kootwijkerbroek uitgezonden. 
 
Zij is werkzaam bij Kind- en Jeugdzorg Centrum Goeie Hoop. Als leerkracht is zij verantwoordelijk voor de schoolzaken 
en geeft zij leiding aan de Kinderbijbelclub bij Goeie Hoop en in de omliggende Townships. 
 
We hebben het mooie bedrag van €388,70 opgehaald. Iedereen heel hartelijk bedankt! 
 
Voor meer informatie over Kristine in Afrika klik hier 
 

9. Zendingsgeld nieuwe actie 
Tot en met maart zal het zendingsgeld bestemd zijn voor ons adoptiekind Joanel uit Haïti. Dit adoptiekind steunen wij 
al een aantal jaar. In de klassen zullen de leerlingen ook een brief schrijven en/of iets tekenen.  
Ook deze actie bevelen we natuurlijk van harte aan.  

 
10. Gezocht: opslagruimte 

Na deze oproep op de vorige nieuwsbrief hebben we niets gehoord; we doen nog een keer dezelfde oproep. We zijn 
op zoek naar iemand die een schuur oid heeft waar wij (tegen betaling) wat meubilair kunnen opslaan. We hebben 
erg veel tafels etc. die we niet gebruiken en nu in de weg staan. Misschien dat we ze in de toekomst nodig hebben 
dus we willen ze niet weg doen. Mocht u ruimte hebben of een idee hebben met wie we hierover contact kunnen 
opnemen dan horen we dat graag.  
 

https://www.pwauddel.nl/praktische-informatie/medezeggenschapsraad/
http://kristineinafrika.nl/


 

11. Afscheid consultatiebureauarts 
De Jeugdarts van het consultatiebureau mevrouw Maria Schutte gaat na ruim 6,5 jaar stoppen met haar 
werkzaamheden in Uddel. Zij gaat genieten van haar vervroegd pensioen. Op donderdag 19 december a.s. werkt zij 
voor het laatst. 
Vanuit het CJG willen ze haar graag een aandenken geven namelijk een boek  met tekeningen, werkjes, kaartjes, 
anekdotes, wensen etc.. Wanneer u hieraan mee wil werken dan mag u dit A-4tje inleveren op school tot en met 6 
december. Daarna zal het opgehaald worden en zal vanuit het CJG daar een boek van worden gemaakt.  
 

12. Leerplicht 
In de achterliggende tijd heb ik al veel verzoeken gekregen voor verlof. Dit is voor mij allemaal nieuw en omdat er 
zoveel vragen kwamen heb ik contact gezocht met de leerplichtambtenaar om mij goed te laten vertellen hoe het nu 
allemaal zit.  
 
In de schoolgids hebben we over leerplicht en verlof geschreven. Hieronder nogmaals dat gedeelte.  

In Nederland kennen we de wet Leerplicht. De kinderen in Nederland hebben het recht om onderwijs te krijgen. Daarom 
kent het primair onderwijs ook geen inschrijfgeld of verplicht schoolgeld. Hierdoor is het voor alle kinderen mogelijk om 
onderwijs te krijgen. 
Bij het recht hoort ook een plicht. De wet schrijft voor dat kinderen onderwijs moeten volgen. De overheid heeft de taak om 
zorg te dragen, wanneer er situaties zijn waardoor kinderen geen onderwijs krijgen. 
 
We spreken over verschillende soorten verzuim: 
1. Relatief verzuim 
De leerling komt met enige regelmaat zonder geldige reden niet op school 
2. Luxe verzuim 
De leerling komt, zonder toestemming, niet op school en neemt vrij 
3. Ziekteverzuim 
- Langdurig: 10 dagen of meer aaneengesloten 
- Frequent: voor de 4de keer in het schooljaar 
- Bijzonder: bij een bepaald dagdeel/vak is er verzuim 
 
In alle bovengenoemde vormen van verzuim heeft de leerplichtambtenaar de zorg om de situatie in kaart te brengen en 
afspraken te maken met ouders en school. 
 
Helaas ontstaat er soms teleurstelling bij ouders wanneer er geen toestemming wordt gegeven voor verlof. Daarom is het 
advies om vroegtijdig een verzoek in te dienen bij de directeur van de school. 
 
Een aantal citaten uit de “wegwijzer voor scholen” van de gemeente Apeldoorn: 
- vakantie onder schooltijd 
Ieder kind heeft het recht om minimaal 10 aaneengesloten schooldagen per schooljaar met het gezin op vakantie te gaan. 
Soms kan dat niet in de schoolvakanties, door de specifieke aard van het beroep van (één van) de ouders. Ouders kunnen 
per schooljaar eenmalig verlof aanvragen. 
(Beroep: seizoensgebonden werkzaamheden in bedrijfstakken met een piekdrukte in alle vastgestelde schoolvakanties) 
 
- gewichtige omstandigheden 
Bij gewichtige omstandigheden kunnen ouders een beroep op vrijstelling doen. U kunt denken aan verhuizing, huwelijk, 
ernstige levensbedreigende ziekte bij familielid, overlijden familielid, 25/40/50 ambtsjubileum, 12,5/25/40/50/60 
huwelijksjubileum van (groot)ouders of een andere gewichtige reden (te beoordelen door directeur). 
 
Wat niet in aanmerking komt: familiebezoek buitenland, kroonjaren, vakantiespreiding, verkeersdrukte, goedkopere 
vakanties in laagseizoen. 
 
Kinderen van 4 jaar zijn nog niet leerplichtig. Voor deze leerlingen gelden bovengenoemde regels (nog) niet. Voor kinderen 
vanaf 5 jaar gelden deze regels wel.  



 

 

Mede namens het team  wens ik u een fijne week toe.  

Hartelijke groet, Colinda van Milligen

 
 


