Kinderboekenweek
Op 30 september start de Kinderboekenweek met
het thema “en Toen”.
In de bijlage van deze nieuwsbrief treft u
activiteiten aan die in de regio worden gehouden.
Leuk om naar toe te gaan!
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Dag van de leraar, ALLE kinderen ’s
middags vrij
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Start Cultuurweek
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In de Kinderboekenweek voert ook de
Bruna winkel in Kaatsheuvel campagne
voor de schoolbibliotheken in de regio.
Woensdag 30 september begint
een speciale spaaractie, waarbij klanten
kassabonnen van kinderboeken kunnen
omzetten in boeken voor de bieb van de
school. Hoe meer mensen meedoen, hoe meer
gratis kinderboeken de school bij
Bruna Kaatsheuvel mag
uitzoeken. (Groot)ouders en andere
consumenten kunnen kassabonnen
van kinderboeken tussen 30 sept. en 11 okt.
tijdens de Kinderboekenweek bij Bruna inleveren.
De kassabonnen worden bij de kassa in de bus
van de school naar keuze gedaan.
Bruna geeft vervolgens geheel belangeloos
boeken aan de bibliotheek van de school voor 20
procent van het totaalbedrag. Klanten krijgen bij
de aanschaf van tenminste €12,50 aan
kinderboeken standaard het
kinderboekenweekgeschenk gratis.

Madurodam
Herfstvakantie

Helaas gaat ons uitstapje niet door.
We vinden het momenteel onverantwoord af te
reizen naar een gebied dat door het RIVM met
code rood wordt afgegeven.
Ondanks dat het super goed geregeld is in
Madurodam en we echt wel afstand kunnen
houden onder volwassenen, voelt dit niet goed.
We doen ons best het uitstapje te verplaatsen
naar een moment dat wel mogelijk is.

Cultuurweek
Gelukkig kan onze cultuurweek wel doorgang
vinden. We zullen ons met volle overgave inzetten
dit een leuke week te laten zijn voor de kinderen.
De dansorganisatie die 3 leraren stuurt zijn
verantwoordelijk bezig en houden zich aan de
richtlijnen, ook wij houden ons hier aan door hen
uit te nodigen.
Helpt u mee met het verzamelen van attributen
en kleding voor de dansdag?

Leerplicht
Even voorstellen
Ik ben Mina Ziani en sinds 2017 de
leerplichtconsulent voor alle
basisscholen in de gemeente
Loon op Zand en dus ook van de
school waar uw zoon of dochter
op zit. Ik heb met regelmaat
contact met de directie en
intern begeleiders van alle
scholen om de lijntjes kort te
houden.
De belangrijkste taak van de leerplichtconsulent is
het voorkomen van schoolverzuim en vroegtijdig
schoolverlaten en het toezicht houden op het
naleven van de leerplichtwet. Totdat uw kind 12
jaar is, bent u als ouder verantwoordelijk voor de
schoolgang van uw kind.
Wanneer uw kind met regelmaat te laat komt of
zonder afmelding niet op school verschijnt, heeft
school de wettelijke verplichting om dit te melden
bij de afdeling leerplicht van de gemeente Tilburg.
De leerplichtafdeling van de gemeente Loon op
Zand, valt hier ook onder.
Na de melding wordt een onderzoek opgestart en
vindt een gesprek met ouders plaats op het
gemeentehuis het Klavier, in Kaatsheuvel. Dit
gesprek kan leiden tot een officiële waarschuwing
of het opmaken van een proces-verbaal. Wanneer
uw kind 12 jaar of ouders is, kan uw kind ook
verwezen worden naar Bureau Halt voor het
uitvoeren van een leerstraf.
Omdat wij er graag op tijd bij willen zijn en
andere stappen willen voorkomen, bestaat de
mogelijkheid dat u wordt uitgenodigd op school
voor een preventiegesprek met de
leerplichtconsulent en de directie. U kunt
natuurlijk ook zelf contact opnemen.
Ik ben bereikbaar op het telefoonnummer 0625768806 of u kunt mij mailen via
mina.ziani@tilburg.nl Mijn werkdagen zijn
maandag, dinsdag, woensdag en donderdag van
09.00 uur tot 16.30 uur.

Om vast te noteren:
2 & 3 nov.: 10-minuten gesprekken
5 nov.: Eftelingdag (onder voorbehoud)
12 nov.: Studiemiddag
16 t/m 21 nov.: start techniekweek

