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Voorwoord
Deze bijlage vormt één geheel met onze schoolgids en geeft u inzage in het schooljaar 2017 – 2018.
In deze bijlage treft u tal van zaken aan, die voor dit schooljaar belangrijk zijn. Zo staan de
schoolvakanties, groepsindeling, diverse roosters en de activiteitenplanning in deze bijlage vermeld.
Naast de bijlage ontvangt u ook onze Nieuwsflits. Deze Nieuwsflits wordt digitaal verspreid en bevat
actuele informatie. Uiteraard kunt u ook een kijkje nemen op onze website: www.obsgroenehoek.nl.
Ook via onze Facebookpagina of Twitter geven wij actuele informatie over activiteiten die op school
plaatsvinden.
Mist u voor u belangrijke informatie in deze bijlage of in de schoolgids, laat het ons dan weten, zodat
we in de komende jaren een nog completer beeld van onze school kunnen geven.
Wij hopen op een prettig schooljaar en een plezierige samenwerking!
Team O.B.S. Groenehoek
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Adressen / Schooltijden
O.B.S. Groenehoek
Locatie Stampioendreef
Stampioendreef 7
2661 SR Bergschenhoek
Tel.: 010 – 5211242
Locatie Groeneweg
Groeneweg 129
2661 KV Bergschenhoek
Tel.: 010 – 5225459
Email
Website
Facebook
Twitter

: info@obsgroenehoek.nl
: www.obsgroenehoek.nl
: OBS Groenehoek
: @obsgroenehoek

Directie
Sabine Luhrman
Schooltijden
Locatie Stampioendreef

Locatie Groeneweg

maandag, dinsdag en donderdag:
08.30 uur - 14.45 uur

maandag, dinsdag en donderdag:
08.45 uur – 15.00 uur

woensdag:
8.30 uur - 12.00 uur

woensdag:
08.45 uur – 12.15 uur

vrijdag:
08.30 uur – 12.00 uur (groepen 1 tot en met 4)
08.30 uur - 14.45 uur (groepen 5 tot en met 8)

vrijdag:
08.45 uur – 12.15 uur (groepen 1 tot en met 4)
08.45 uur – 15.00 uur (groepen 5 tot en met 6)
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Vakanties

Schooljaar 2017-2018

Vakanties schooljaar 2017-2018, inclusief studiedagen en margedagen
Start schooljaar

21 augustus 2017

Lang weekend

15 september t/m 19 september

Herfstvakantie

13 oktober 2017 t/m 20 oktober 2017

Studiedag

8 november

Kerstvakantie

22 december 2017 t/m 05 januari 2018

Voorjaarsvakantie

26 februari 2017 t/m 2 maart 2018

Paasvakantie

30 maart 2018 t/m 03 april 2018

Meivakantie

27 april 2018 t/m 11 mei 2018

Pinksteren

21 mei 2018

Junivakantie

18 juni t/m 22 juni

Zomervakantie

16 juli 2018 t/m 24 augustus 2018
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Activiteitenplanning 2017 – 2018
Maand
September-17
woensdag
woensdag
vrijdag t/m dinsdag
ma t/m vrij
woensdag
donderdag

Datum

6 september
13 september
15-9 t/m 19-9
18-9 t/m 22 -9
20 september
21 september

Activiteit

Sportdag 1e keus
Sportdag 2e keus
Lang weekend vrij, studiedagen leerkrachten
Week tegen het pesten
BESOS loop
Kijkavond

Oktober-17
woensdag
donderdag
vrijdag
maandag
dinsdag
vrijdag
vrijdag
dinsdag

4 oktober
5 oktober
6 oktober
9 oktober
10 oktober
13 oktober
27 oktober
31 oktober

Start kinderboekenweek
Dag van de leerkracht
Kijkochtend (eerste half uur)
Daltonvisitatie
Schoolfotograaf
Start Herfstvakantie
Herfstwandeling groepen 1 tot en met 4
Open Podium

November-17
woensdag

8 november

donderdag

10 november

Leerlingen vrij / studiedag Scholengroep
Holland
Oud papier

ma t/m vrij

20 t/m 24 november

Week van de mediwijsheid

maandag
dinsdag en donderdag

20 november
21 en 23 november

Studiedag alle leerlingen vrij
Voortgangsgesprekken

December-17
maandag
dinsdag
dinsdag
donderdag
dinsdag
woensdag
vrijdag
Januari-18
Vrijdag
Maandag
Februari-18
vrijdag
dinsdag en donderdag
dinsdag en donderdag
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4 december
5 december
12 december
14 december
19 december
20 december
22 december

Surprisetentoonstelling
Sinterklaasfeest leerlingen 14.00 uur uit.
Groepsdoorbrekende activiteiten
Kijkochtend (eerste half uur)
Open Podium
Kerstdiner en kerstmarkt
Start kerstvakantie

19 januari
22 januari

Kijk-en-doe-mee dag bewegingsonderwijs
Kijk-en-doe-mee dag bewegingsonderwijs

16 februari
20 en 22 februari
20 en 22 februari

Uitgave rapport
Rapportgesprekken groepen 1 tot en met 7
Adviesgesprekken groepen 8
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woensdag
maandag

21 februari
26 februari

Maart -18
ma-vrij
ma t/m vrij
woensdag
woensdag
woensdag
donderdag

12 maart-16 maart
12 maart - 22 maart
14 maart
21 maart
21 maart
29 maart

April-18
dinsdag

Week van het geld groep 6
Schoolproject
Opendag
Nationale Daltondag
Wanderlen voor water groep 8
Paasontbijt

dinsdag - woensdag
donderdag
vrijdag

17-18 april
26 april
27 april

Kamp groep 8 leerlingen andere leerlingen vrij
i.v.m. studiedag
IEP toets groep 8
Koningsspelen
Start meivakantie

Mei-18
dinsdag
woensdag - donderdag
dinsdag

22 mei
23-24 mei
29 mei

Schoolreis groep 1 - 7
Drempeltoets groep 7
Kjikochtend (eerste half uur)

Juni-18
di-vrij
maandag
maandag
dinsdag
woensdag
vrijdag

5-8 juni
11 juni
18-22 juni
26 juni
27 juni
29 juni

Avond4daagse
Kijkochtend (eerste half uur)
Junivakantie
Musical groep 8A
Musical groep 8B
Uitgave rapport

Juli-18
dinsdag en donderdag
dinsdag en donderdag
vrijdag
woensdag
woensdag
vrijdag

3 en 5 juli
3 en 5 juli
6 juli
11 juli
11 juli
13 juli

Rapportgesprekken groepen 1 tot en met 7
Voorlopig advies gesprek groep 7
Sportactiviteit groep 8
Juffen en meesterdag
Ouderbedankdag
Start zomervakantie
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Groepsindeling
Stampioendreef

Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrijdag

1/2A

Kimberley
Roovers
Louise Don

Kimberley
Roovers
Louise Don

Marjan Bes

Marjan Bes

Marjan Bes

Louise Don

Louise Don

Louise Don

4A

Joyce den
Braven

Joyce den
Braven

Joyce den
Braven

Joyce den
Braven

5/6A

Sabrina
Hartwich
Suzanne de
Jong
Samantha
Middel
Robin de
Meulder

Sabrina
Hartwich
Suzanne de
Jong
Samantha
Middel
Robin de
Meulder

Joyce den
Braven /
Sanne
Portegies*
Erica van
Wensveen
Sanne
Bretherton
Rianne
Dekkers
Robin de
Meulder

Erica van
Wensveen
Suzanne de
Jong
Rianne
Dekkers
Robin de
Meulder

Erica van
Wensveen
Suzanne de
Jong
Rianne
Dekkers
Robin de
Meulder

3A

7A
8A
8B

*Sanne Portegies zal 20 woensdagen aanwezig zijn in de groep. Joyce Den Braven is die woensdagen ambulant.

Groeneweg

Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrijdag

1/2B

Ivonne Lems/
Demi de Boe*
Rianne
RabehLourette
Pieterse
Kristie
Overeem
Diane Struik

Ivonne Lems/
Demi de Boe*
Rianne Rabeh

Ivonne Lems/
Demi de Boe*
Rianne Rabeh

Demi de Boe

Demi de Boe

Rianne Rabeh
Sanne
Bretherton
Kristie
Overeem
Diane Struik

Sanne
Portegies
Sanne
Bretherton
Kristie
Overeem
Diane Struik

Fabiënne
Zeelenberg

Fabiënne
Zeelenberg

1/2C
3B

Lourette
Lourette
Pieterse
Pieterse
4b
Kristie
Kristie
Overeem
Overeem
5B
Fabiënne
Fabiënne
Zeelenberg
Zeelenberg
6B
Anita van der
Anita van der
Anita van der
Meer
Meer
Meer
*Demi de Boe vervangt Ivonne tijdens haar zwangerschapsverlof.

Ambulant

Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrijdag

Directie

Sabine
Luhrman

Sabine
Luhrman

Sabine
Luhrman

Sabine
Luhrman

Sabine
Luhrman
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Interne
Begeleiding
(IB)
RT/ IB
ondersteuning
Gymnastiek

Birgitte
Loorbach

Birgitte
Loorbach

Birgitte
Loorbach

Margreet
Merkelbach

Birgitte
Loorbach
Margreet
Merkelbach

Monique van
Dijk

Administratie

Monique van
Dijk
Linda
Roosekrans

Plusklas
onderbouw
Plusklas
bovenbouw

Sabrina
Hartwich
Samantha
Middel

Coördinatoren
functie
ICT coördinator
Daltoncoördinator
Coördinator TTS/vakleerkracht Engels
Taal/leescoördinator

naam
Robin de Meulder
Suzanne de Jong
Sanne Bretherton
Birgitte Loorbach

Rekencoördinator
Talentbegeleidster
Bouwcoördinator onderbouw
Bouwcoördinator bovenbouw
Veiligheidscoördinator
Cultuurcoördinator
Contactpersoon locatie Stampioendreef
Contactpersoon locatie Groeneweg

Louise Don
Louise Don
Joyce den Braven
Suzanne de Jong
Samantha Middel - Verheul
Sabrina Hartwich
Samantha Middel- Verheul
Joyce den Braven
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Bewegingsonderwijs
Groepen 1 en 2
De kinderen van de groepen 1 en 2 sporten in hun ondergoed of in een korte broek met t-shirt. Het
dragen van gymschoenen is, in verband met de hygiëne, verplicht. Kinderen kleden zichzelf aan en
uit en daarvoor is het handig als u een rekening houdt met de kleding die ze dragen. De kinderen
gymmen in het speellokaal van de school. De gymschoenen van de kinderen kunnen gedurende het
jaar op school blijven. Wilt u de schoenen voorzien van de naam van uw kind?

Groepen 3 t/m 8
Voor de gymlessen dragen de kinderen een sportbroek / T-shirt of gympak met gymschoenen. Alle
kinderen van de groepen 5 t/m 8 douchen na de les. De gymlessen worden gegeven door de
vakleerkracht Monique van Dijk (M) en de groepsleerkracht.

Maandag

Zaal 3

Zaal 2

8.309.15uur
9.1510.00uur
10.0010.45uur
10.4511.30uur
11.3012.15uur

5/6A (M)

3A

6B (M)

5B

8A (M)

3B

13.1514.00uur
14.0014.45uur

4B (M
spel)
4A (M
spel)

Zaal 1

8B (M)
7A (M)

Vrijdag
08.3009.15uur
09.1510.00uur
10.0010.45uur
11.0011.45uur
11.4512.30uur
13.1514.00uur
14.0014.45uur

3A (M)
3B (M)
4B (M)
4A (M)
5B (M)

7A
8B
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Ouders en school
Medezeggenschapsraad (MR)
De medezeggenschapsraad bestaat een ouder- en een personeelsgeleding.
Oudergeleding
Jordi van Dalen, secretaris
Ivo Zuidervaart
Marjolein Benschop
Lenja Crins
Personeelsgeleding
Joyce den Braven, Voorzitter
Louise Don
Ivonne Lems, tijdens haar verlof wordt ze vervangen door Kimberley Roovers
Erica van Wensveen
U kunt de medezeggenschapsraad bereiken via het e-mailadres mr@obsgroenehoek.nl.
Naast de medezeggenschapsraad kent de school ook een Ouderraad.
Samenstelling van de Ouderraad:
Daniël Geense, voorzitter
Maarten Jeuring, penningmeester
Esther Koning, secretaris
Habiba Samadi, activiteiten-coördinator
Fatiha Echiba, activiteiten-coördinator
Rachel Hartmann, activiteiten-coördinator
Gwendolyn Groenwoud – Kleinjan, activiteiten-coördinator
Contactpersoon namens het team:
Lourette Pieterse (team)
U kunt de Ouderraad bereiken via het e-mailadres or@obsgroenehoek.nl.

Richtlijn gebruik Whatsapp door (groeps)ouders
Het gebruik van whatsapp kan een handig medium voor groepsouders zijn voor het delen van informatie
en/of foto’s van activiteiten op school of om ouderhulp te vragen.
Om te waarborgen dat whatsapp alleen voor bovenstaande doeleinden wordt gebruikt en te voorkomen
dat ouders worden bedolven onder een tsunami van berichtjes, adviseren wij om binnen whatsapp
gebruik te maken van een verzendlijst in plaats van een whatsappgroep.
Het grote voordeel van een verzendgroep ten opzichte van een whatsappgroep is dat de groepsouder
één bericht aan alle ouders uit de groep kan sturen alsof het een normaal bericht is en dat indien de
ouders hierop reageren dit alleen richting de groepsouder gebeurt en niet naar alle ontvangers in de
verzendlijst.
Een verzendlijst opstellen en beheren
1. Open Whatsapp
2. Ga naar het chatscherm > druk op Verzendlijsten > druk op Nieuwe lijst
3. Selecteer uit je lijst met contacten de personen die je aan de verzendlijst toe wil voegen
4. Druk op Maak
5. Druk op (i) achter de verzendlijst

Bijlage schoolgids O.B.S.
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6. Vul de naam in van de verzendlijst, bijvoorbeeld “Groenehoek Groep [•]”
7. Druk op (i) voor eventuele wijzigingen in de verzendlijst d.w.z. het toevoegen of verwijderen van
contacten in de lijst.
Belangrijk: Alleen ouders die de groepsouder hebben toegevoegd aan hun contacten ontvangen het
zendbericht van de groepsouder. Indien een ouder een zendbericht niet ontvangt is het advies om te
controleren of de groepsouder is toegevoegd aan het adresboek van de betreffende ouder.

Groepsouders
Elk schooljaar worden voor elke groep één of meerdere groepsouders gevraagd. De groepsouder is een
waardevolle schakel naar de ouders van de groep, de leerkracht en de OR.
De groepsouders voor dit schooljaar zijn:
Groep
1/2A

1/2B

1/2C

3A

3B

4A

4B
5/6A

5B
6B

7A
8A

Ouder(s)
Yan Liu (moeder van Vincent Liu),
Nicolette van Bentum (moeder van
Emma de Bont), Annemieke van Kints
(moeder van Liza Bruins)
Brenda en Kevin Lanckburcht (ouders
van Kensi), Marga Spaans (moeder van
Kalle), Mandy Tamerus (moeder van
Charlotte)
Petrine van Olst (moeder van Vigo),
Eva Halima Sebbar (moeder van
Lizaliv)
Heidy Bohemen (moeder van Rick),
Vivien van der Brugghen (moeder van
Finn)
Sabine Jacobs (moeder van Madelief),
Anouk Kompeer (moeder van
Lodewijk), Marianne Reijn (moeder van
Kasper), Sandra Los (moeder van
Florian), Chantal van Weede (moeder
van Lars)
Susanne Meesters (moeder van Raaf),
Alexandra Tigges (moeder van Gijs en
Tijme)
Maaike Bruinen (moeder van Joep),
Diana Kap (moeder van Juna)
Carola de Keijzer (moeder van Vinny),
Wendy Van Breemen (moeder van
Nick), Jaqueline van der Drift (moeder
van Sophie)
Anke van Dalen (moeder van Dide),
Lenja Crins (moeder van Julia)
Anita de Jong (moeder van Rick),
Gwendolyn Groenewoud (moeder van
Ian)
Brenda Mijnster (moeder Liv)
Nancy (moeder Joël) Angelique
(moeder Niels) Francis (moeder Rizzo)

Bijlage schoolgids O.B.S.
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8B

Marianne van der Sande (moeder
Carsten) Martin Voorwinde (vader
Amber)

Ouder- en schoolreisbijdrage
De Ouderraad vraagt elk schooljaar een vrijwillige ouderbijdrage. Van deze bijdrage wordt alles betaald
dat niet door de overheid wordt vergoed. Zo worden de feesten, excursies, afscheidsavonden en de
sportdag bekostigd. Daarnaast is een deel van het bedrag bestemd voor het jaarlijkse schoolreisje.
De vrijwillige ouder- en schoolreisbijdrage bedroeg vorig schooljaar € 60,00. Voor dit schooljaar bedraagt
de ouder- en schoolreisbijdrage ook € 60,00. Indien de schoolreisbijdrage, € 25,00, niet betaald wordt,
kan de betreffende leerling helaas niet mee met het schoolreisje.
U ontvangt per e-mail een factuur voor de betaling van de bijdrage van totaal € 60,00 per leerling
waarvan €25,00 verplicht is. Het rekeningnummer van de Ouderraad is NL 73 RABO 01636 37 644
t.n.v. Ouderraad OBS Groenehoek.

Ziekmelding en verzuim
Indien uw kind wegens ziekte niet op school kan komen, verzoeken wij u dit voor schooltijd, tussen 8.15
uur en 8.30 uur aan ons door te geven via telefoonnummer 010 – 5211242 (locatie Stampioendreef) of
telefoonnummer 010 – 5225459 (locatie Groeneweg). Wilt u uw kind niet ziekmelden via de mail? De
kans is aanwezig dat de leerkracht van uw kind bericht dan niet op tijd leest. Als kind een kind tijdens
schooltijd ziek wordt neemt de leerkracht contact op met de ouders of met het noodadres.

Hoofdluiscontrole
Een ouderwerkgroep controleert op vaste tijdstippen alle leerlingen op hoofdluis. De controles vinden na
elke vakantie plaats. Indien u wilt assisteren bij de hoofdluiscontroles kunt u contact opnemen Anita van
der Meer, anita@obsgroenehoek.nl). Om hoofdluis op school te voorkomen, heeft de Ouderraad voor
iedere leerling een luizenzak aangeschaft. Alle leerlingen van de school stoppen hun jas in de luizenzak
en hangen deze aan de kapstok. Nieuwe leerlingen ontvangen automatisch een luizenzak van de
groepsleerkracht. Indien de oude luizenzak kapot of kwijt is geraakt, kunnen ouders voor een bedrag van
€ 3,50 een nieuwe luizenzak bij de school aanschaffen.

Vulpengebruik
De leerlingen van de groepen 3 tot en met 8 mogen schrijven met een vulpen. In groep 3 en in groep 6
ontvangen de leerlingen een vulpen van school. Als het nodig is kunt u voor een bedrag van € 3,50 een
nieuwe vulpen op school kopen.

Eten en drinken op school
Gezondheid vinden we belangrijk en dat willen we kinderen van jongs af aan bijbrengen. Daarom krijgen
de kinderen de gelegenheid om ’s morgens (tussendoortje) en in de lunchpauze te eten en te drinken.
De kinderen nemen dit van thuis mee. We vragen u om uw kind geen koolzuurhoudende dranken mee te
geven. Uw kind kan gebruik maken van schoolmelk. Pakjes drinken zijn ook prima, of een beker. Voor
het eten gaan we uit van gezond eten zoals bood en fruit. We eten op school geen snoep en kauwgom.
We hebben afgesproken dat we op woensdag en donderdag voor het tussendoortje allemaal fruit eten,
niet iets anders.
Wij stellen het zeer op prijs als u het tussendoortje in een doosje doet, voorzien van de naam van uw
kind.
Schoolmelk
In samenwerking met Campina kunnen de ouders van de leerlingen halfvolle melk bestellen. U kunt uw
kind aanmelden op www.schoolmelk.nl. In de balk bovenaan kunt u onder het kopje “ja, ik wil
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schoolmelk” inloggen als ouder. U geeft de postcode van de school aan. Klik op Groenehoek en geef de
juiste locatie aan. Geef ook de juiste groep door en klik daarna op versturen.

Continurooster
Onze school heeft een continurooster. Alle kinderen zijn tussen de middag op school eten hun lunch op
in hun eigen klas bij hun leerkracht. Daarna gaan de leerlingen buiten spelen. De begeleiding van het
buiten spelen is in handen van drie overblijfmedewerkers per locatie. Zij houden toezicht op het
schoolplein. De leerkrachten hebben dan pauze. De overblijfkrachten ontvangen daarvoor een
vrijwilligersvergoeding. Om de opvang goed en veilig te laten verlopen moeten alle overblijfkrachten
geschoold zijn en blijven. Kosten voor deze scholing worden door school betaald.
Om kinderen leuk te laten spelen is er tijdens het overblijven ander buitenspeelmateriaal dan tijdens de
kleine pauze. Dit wordt door school regelmatig vervangen en aangevuld.
De school ontvangt vanuit de overheid een kleine vergoeding per leerling per jaar. De kosten van de
overblijf inclusief scholing en buitenspeelmateriaal komen neer op bijna € 50,00 per leerling per jaar.
Kosten die door de school gedragen moeten worden.
Om de kosten voor school zo laag mogelijk te houden vragen wij daarom een vrijwillige vergoeding voor
het overblijven van €40,00 per kind.
Stampioendreef:
11.45 - 12.15 groep 1/2a , 3a, 4a
12.15 - 12.45 groep 5/6a + 7a
12.45 - 13.15 groep 8a + 8b
Groeneweg:
11.45 - 12.15 groep 1/2 a + 1/2b
12.15 - 12.45 groep 3b + 4b
12.45 - 13.15 groep 5b + 6b
Er is een kwartier ingeroosterd om voor of na de pauze te eten. Dit gebeurt onder begeleiding van de
leerkracht. Mocht een leerling toch langer nodig hebben om zijn lunch op te eten, dan wordt hiervoor tijd
gegeven.
Overblijfhulp
Regelmatig kunnen we nieuwe overblijfmedewerkers gebruiken dus elk jaar hopen we weer nieuwe
aanmeldingen te krijgen van ouders die vast willen helpen bij de overblijf of als achtervang willen
fungeren. Hiervoor krijgt u een vrijwilligersvergoeding tot een maximum van € 1500, - per jaar. Bent u of
iemand uit uw omgeving hierin geïnteresseerd, dan kunt u via directie@obsgroenehoek.nl contact
opnemen.
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Verlof
Leerplicht
In Nederland geldt de leerplicht. Dit vanuit het belang dat wordt gehecht aan het continue proces van
naar school gaan voor kinderen.
Kinderen zijn welkom op school vanaf dat zij vier jaar zijn. De leerplicht gaat in als kinderen vijf jaar
geworden zijn.
Uw kind is bij ons op school van harte welkom vanaf de vierde verjaardag, met een wenperiode
daarvoor. Wij vinden het belangrijk dat kinderen zich goed ontwikkelen, een ritme opbouwen en deel uit
gaan maken van de groep. Daarom vinden wij het belangrijk dat kinderen in een goede regelmaat en
hoeveelheid tijd naar school komen. Het kan zijn dat voor een jong kind een volledige schoolweek te
veel is. Dan is het prima om hierin aanpassingen te doen in overleg met de groepsleerkracht.
Voor kinderen van vijf jaar en ouder is dit aan regels gebonden. Overlegt u hierover met de school.
Extra vrij / verlof
Buiten de schoolvakanties kan uw kind in speciale gevallen vrij krijgen.
Hiervoor gelden de regels van de Leerplichtwet:
In geval van bijzondere familieomstandigheden, zoals een huwelijk, ernstige
ziekte of overlijden en voor het vervullen van bepaalde godsdienstplichten
kunt u bij de directeur vrij vragen. U dient dat ten minste twee dagen van
tevoren te doen.
De leerplichtwet gaat er vanuit dat u zich houdt aan de schoolvakanties. Extra vakantie mag de directie
van de school alleen in heel bijzondere gevallen toestaan. Zie hiervoor de site van de gemeente
Lansingerland: www.lansingerland.nl. Een verlofaanvraag wordt doorgestuurd naar de
leerplichtambtenaar. De ambtenaar geeft na onderzoek een advies aan de schooldirecteur. In de meeste
gevallen neemt de directeur het advies van de leerplichtambtenaar over. U dient bij de verlofaanvraag
officiële documenten toe te voegen, waaruit blijkt dat u voor uw kind(eren) buiten de schoolvakanties om
vrij moet vragen. Zonder motivatie of documentatie wordt geen verlof verleend.
Als u meer verlof wilt, dient u dat bij de leerplichtambtenaar aan te vragen. Dit wordt slechts in zeer
bijzondere gevallen toegekend.
Indien de leerling ongeoorloofd afwezig is, wordt dit aan de leerplichtambtenaar gemeld en zal of een
officiële waarschuwing worden gegeven of proces-verbaal worden opgemaakt.

Oud papier
Een keer in de maand wordt op de donderdag oud papier opgehaald. Oud papier wordt tegenwoordig
opgehaald in containers met een blauwe deksel. Deze containers worden op dezelfde plekken als de
normale vuilcontainers aangeboden. Ouders van de drie scholen aan de Stampioendreef halen het
papier op en de opbrengst is voor de scholen. Regelmatig zijn ouders van onze school aan de beurt om
het papier op te halen. Er wordt gewerkt in wisseldiensten. Oud papier wordt altijd op de tweede
donderdag van elke maand opgehaald.
De Ouderraad ontvangt een deel van de opbrengst van de inzameling. Indien u een keer wilt helpen met
het ophalen, kunt u contact opnemen met de Ouderraad
(or@obsgroenehoek.nl) of de school (directie@obsgroenehoek.nl).
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